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ةلسلسلاهذه

ثاحبألليبرعلازكرملا«اهبعلطضييتلاةيركفلاةلاسرلاقايسيف
ةلسلس«ىنُعت،يثحبلاويملعلاهطاشنراطإيفو،»تاسايسلاةساردو
ةيبرعلاةيداصتقالاوةيسايسلاوةيوبرتلابخنلاويأرلاةداقفيرعتب»نامجرت
ةمجرتلاقيرطنم،يبرعلاملاعلاجراخمهملاوديدجلايركفلاجاتنإلاىلإ
ةميقلاتاذوأةديدجلاةيبنجألاتافلؤملاولامعألل،ةنوذأملاةقوثوملاةنيمألا
مولعلايفو،ةماعةيعامتجالاوةيناسنإلاتاساردلاتالاجميفةددجتملا
.ةصاخةروصبةيفاقثلاوةيسايسلاوةيرادإلاوةيعامتجالاوةيداصتقالا

نيركفملانمةبخنءارآبدشرتستو»نامجرتةلسلس«سنأتستو
،ةمجرتلابةريدجلالامعألاحارتقال،ةيبرعلانادلبلافلتخمنمنييميداكألاو
نويعماجلاةبلطلاونوثحابلاونوسرادلااههجاوييتلاتالاكشإلاةشقانمو
،بناجألانيركفملاونيفلؤملليفاقثلاويملعلاجاتنلاىلإراقتفالاكبرعلا
.ىوتسملاةيندتملاوأةهَّوشملاتامجرتلاعويشو

،ةيبنجألاتاغللافلتخمنعةمجرتلالالخنم،ةلسلسلاهذهىعستو
»تاسايسلاةساردوثاحبألليبرعلازكرملا«جماربزيزعتيفةمهاسملاىلإ
ميهافملاوتاودألاريوطتو،دقنلاوءاصقتسالاوثحبلاحورءاكذإىلإةيمارلا
يفاهتلاسرءادألصاوتل،ماعلازيحلايفريثأتلاو،يفرعملامكارتلاتايلآو
ةروصبةيبرعلاةفاقثلاو،يميداكألاويعماجلاميلعتلاو،يركفلاضوهنلاةمدخ
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لوألالصفلا
يكبشلاعمتجملا

ىلإةحماطلالوقعلاباحصأعراسي،اهبيهلورانلاىلإّثعلاعرهتامك
:ةايحلابمعفمأدبمحورلاو.هحورنعماثللااوطيميلمهرصعراوغأربس
حورلاانيفلأ،تايناحورلابةذوخأملاةميدقلاتانايدلاتادرفمانصّحفتاذإ
ملعللةرينتسملاتادرفملاانصّحفتاذإو؛ةدلاخةعيبطتاذوسفنللاًفيدر
نامزلايفرثألاتاذةعفادلاةوقلاىلإريشيحورلاحلطصمنإف،ثيدحلا
فشكىلإربيفسكاميسايسلاداصتقالاِملاعىعسامدنع،كلذل.ناكملاو
ةغللاتادرفمفيظوتىلإدَمع،1904ماعيف»ةيلامسأرلاحور«ةيهام
رصانعلانمةبيكرتيأ،يخيراتدرف«اهنأباهايإًافّرعم،اهحرشيفةثيدحلا
اهتيمهأنمًاقالطناّيموهفمٍّلكيفاهدّحونو،يخيراتعقاويف،ةطبارتملا
،بكناهّنكل،حورللةيويندلاوةينيدلاداعبألاىلإربيفّنطفتو.)1(»ةيفاقثلا
اهنمطبنتسيل؛يخيراتلاهعضوصئاصخعمجىلع،عامتجاِملاعهرابتعاب
ةيناسنإلاتاقالعلاوتاسرامملايفةايحلاثعبييذلاأدبملانعّربعياًموهفم
ىلعناكربيفنأىلعدهشتيتلافقاوملانيبنمو.ةظحللاكلتيف
،حورالبنيصصختم«ـبلوهأم»ديدحصفق«اهنأبَةثادحلاهفصو،ةريصب
يف،ةيعانصلاةيلامسأرلاحورزيميامرثكأناكو.)2(»بلقالبنييناوهشو
امدنعاهجوأىنعملااذهبةثادحلاغلبت:ًالصأحورلاىلإاهراقتفا،هريدقت
ًائيش،هتاذدحيفةياغهرابتعابحبرلاقيقحتىلعيكسنلاصرحلالوحتي
ةايحلاثعبييذلاأدبملافّشكتيو.ةيمانتمةلذتبمةيناقتةيدامىلإ،ًائيشف
ةايحللثعابأدبممايقناكمإبناميإلافوسكلالخنمثيدحلاملاعلايف
ثيدحلايعانصلاعمتجملايفةايحلاثفنتيتلاحورلانأ،ةقرافملاو.ٍلاعتم
.ةيرشبلاسفنلانماًضيأحورلاعزنت

حورطقتلتوأ،بهللانمبارتقالاّدشأبرتقتيتلايهثعلانمّةلق
ٌدحاوَلََّثمَتوتالواحمكانهتناك،كلذعمو.ربيفلعفاملثم،ّةقدباهرصع
اميفةرصاعملاةبقحلاحورلرّوصتعضولاًحومطوًةيدجدوهجلارثكأنم
تارابعبدكؤتًةحورطأاهرابتعاب،»يكبشلاعمتجملا«ةرابعيفهعيمجتمت
تاكبشللةيسيسأتلائدابملانإذإ؛ةكبشلاحوريهانرصعحورنأةطيسب
اذهو،ةيسايسلاوةيداصتقالاوةيعامتجالاوةيدرفلاةايحللةكرحمةوقتحبصأ
يذلا(ينولاتاكلاعامتجالاِملاع،زلتساكليونامبراقو.اًيخيراتانترتفّزيميام
رصعيفةفاقثلاوعمتجملاوداصتقالاةسارديفةثالثلاهتادلجمتّلثم



ىلعةلأسملاهذه،)3()ةحورطألاهذهغوصيفًةديرفًةظحلتامولعملا
تايلمعلاوفئاظولااهاضتقمبمظتنتةيخيراتةعزنّةمث«:يلاتلاوحنلا
هجولاتاكبشلاهذهُنِّوكتو.ديازتموحنىلعتاكبشلالوحةيساسألا
لمعلاليدعتىلعكيبشتلاقطنمراشتنالمعيو،انتاعمتجمليعامتجالا
.)4(»ةفاقثلاوةوقلاوةبرجتلاوجاتنإلايحاونيفًايرهوجًاليدعتهرامثو
َقلُطي(ةنيابتمطاقننيبيوينبلاطبارتلاةلاحف»ةكبشلا«ـبدوصقملااّمأ
ةلخادتموةددعتمطباورةطاسوبًالامجإةلصتم)دقعمساةداعاهيلع
ّمكمامأانكاذإّالإةكبشلانعثيدحلانكميالىنعملااذهبو.ةرركتمو
ددعبةلصتملا)بيساوحمأتاكرشمأاًصاخشأتناكأ(دقعلانملئاه
طباورلانمريثكربعلاصتالااذهنيمأتيرجيو،ىرخألادقعلانمريبك
تاحلطصملانمريثكلاديلوتمتو.ىرخألادقعلاطباورعمعطاقتتيتلا
ديلوتلاةدعاقىلإاًدانتسا،اهتامسوتاقالعلانمعونلااذهفصول
.)ةراعتسالاقيرطنمهتاذ»ةكبش«حلطصمديلوتمتعقاولايف(ةراعتسالاب
»ةفوفصملا«و»بيولا«و)Lattice(»ةكيبشلا«دجنتاحلطصملاكلتنيبنمو
)Matrix(طبارتلاقطنمىلعديدشتلااهديلوتنمضرغلاناكيتلا
Matrixةملكديلوتّلثمو.ةكبشلارهوجسكعييذلابعشتملاويزكرماللا
ةملكلاهذههيلعيوطنتامىلإاًرظناًّقفوماًرايتخاةيزيلكنإلاةغللايف
.يكبشلاعمتجملاةحورطأهلمحتيذلاروصتلاسكعتةقيقدتالالدنم
ينعييذلاmaterينيتاللالصألانمةدمتسمMatrixةملكنأكلذ
وهةيمستلاهذهببسنأجتنتسننأانهنكميو.»محرلا«وأ»مألا«
انبهتماحرأةلزنمبيهتاكبشلاف.محرلاوةكبشلانيبتدقعيتلاةنراقملا

ةسايسلاوةيوهلااهيفمظتنتتاعمتجميه،تاعمتجملانماًديدجًابرض
يفةيروحملاةطقنلااًديدحتيههذهو،تاكبشلكشيفلمعتوداصتقالاو
ثحبءارجإوهباتكلااذههيلإىعسيامو.يكبشلاعمتجملاموهفم
.هداعبأفلتخمبموهفملااذهةيهاميفقَّمعم

لكشلاةعيبطلقَّمعمليلحتلاًمسقلصفلااذهيفاًقحالصصخنس
ضرعنعًالضف،يكبشلاعمتجملاةحورطألةسيئرلارصانعلاضرعلو،يكبشلا
،ةسايسلاوداصتقالاوةيوهلايفرصانعلاكلتاهبعرفتتيتلاةيفيكللزجوم
نوكيسهنأدقتعأينكل.رصاعملاعمتجمللةيلومشةبراقمراطإيفكلذو
هتقالعيفيكبشلاعمتجملاةحورطأعقومديدحت،كلذلبق،ديفملانم
ةريخألادوقعلايفةحاسلاىلعتزربيتلاتايرظنلاوتابراقملانمددعب
كلذ،)تالاحلاضعبيفىشالتتوتهبتلالإءيشلال(نيرشعلانرقلانم



ةبلقتملاةيعامتجالاوةيسايسلاوةيداصتقالاتايمانيدلامهفاولواحنييرظنلانأ
.ةيخيراتلاةرتفلاهذهل

؟هيفامومسالا:ًالوأ
ةيحيسملاةياورلايفف؛اٍّدجةمهمءايشألاةيمستبةطبترملاةردقلانإ
تاقولخملاةيمستىلعةردقلامدآهللاىطعأ،قلخلاعوضومبةصاخلا
ساموتدكأامك.)5(اهيلعهناطلسنمٍّامهماًبناجلّكشيام،ىرخألا
)Leviathan(ناثايفللاهتعئاريفرشععباسلانرقلايف)T.Hobbes(زبوه
يفمظتنتامدنعةقيقحلالّكشياموتايصوصخلامّمعياميهءامسألانأ
ةدايسلانعريبعتيهامءيشةيمستنإف،اذكهو.)6(ةيرشبتاديكوت
نمو.نّيهلابسيلوللجرمأديكأتلابوهو،ةماعةقيقحهلعجو،هيلع
ديحوتىلإىعسيوهامنإامرصعىلإمسادانسإبموقينمنأدكؤملا
ضرفورصعلاكلذةقيقحنعرابخإلاضرغبةصوصخملارصعلاكلذرصانع
دحلاىلإىوقلاكلتمهفلالخنمةيمانيدلاهاوقىلعةرطيسلانمءيش
لذباّمممغرلاىلعو.عنامعماجوحنىلعاهلمسادانسإبحمسييذلا
اًنيابتةنيابتمتايمستزرفأدهجلاكلذنأبجحيالكلذنإف،دهجنم
تاذروصعلاهذهىلعةقلطملاءامسألانوكت،تالاحلاضعبيفف.ًالئاه
كئلوأبغريامكملاعلافصتاهنإثيحنم،ةتحبةيجولويديأةيفلخ
رارغىلعءامسأةئفلاهذهنمضلخدتو.اهورينأيفاهوّمسنيذلا
رثكأةيمستلانوكتفىرخأتالاحيفاّمأ.»ةفرعملاعمتجم«وأ»ريونتلا«
يفعفرألاديلاقتلاُبأدوهامكهيزنفصوميدقتىلإىعستو،ةيعوضوم
لماشوعساولّمأتنمءامسألاجتنتنايحألاضعبيفو.عامتجالاملع
ىلإنوعاسلاطبريرخآلااهضعبيفو،ةليوطةرتفذنمترمةيخيراتتارتفل
.لبقتسملايف،رطخوحنىلع،بيقنتلابوأرضاحلابمهسفنأامرصعةيمست
ىلعزكرتةيخيراتلاتارتفلابةطبترملاةعونتملاءامسألانأدجن،ارًيخأ
تاقالعلاوجاتنإلاميظنتبقلعتياهضعبف،عونلاثيحنمفلتختتاريغتم
يف،)ةروثلارصع(يسايسلاطاشنلاباهضعبو،)يعانصلارصعلا(ةيداصتقالا
.)يريهامجلاعمتجملا(ةيعامتجالاةينبلابثلاثلااهضعبقلعتينيح

تايمستدانسإتالواحمنمارًيثكةيفلألاعلطملةقباسلاةرتفلاتدهش
ةرطيسلاةروثهباتكيف)J.Beniger(ريجينبسميجدّدعو.رصعلاكلذىلإ
)TheControlRevolution(ةفلتخمةيمستنيعبسوسمخنعلقيالام
اهنمةدحاولكتلواح،1985و1950يماعنيباًيبعشواًيميداكأةلوادتم
هذهتايمستلاةمختو.ةرتفلاحمالملةرّيغملاوةمساحلاصئاصخلاديدحت



ىلإصلخيوءارولاىلإ،هِرَكمبخيراتلارظنيسلهلءاستيانمدحاولالعجت
ارًيغصاًبناجيكبشلاعمتجملاةحورطأّلثمت؟ةيمستلارصعانرصعيّمسينأ
اًمهفهّمضخيفنحناممهفىلإةيمارلاةثيدحلاتالواحملاهذهةّرجمنم
يفرظنلانمديفينأدبال،اًزيّمماًموهفمهرابتعاب،هلانمهفنإو.اًقيقد
ةيموهفملانيتيحانلانم،قيثولكشبهبةطبترملاتاباطخلانملئاهلامكلا
تايمستلاىلعزيكرتلامسقلااذهيفدوأو.ءاوسدحىلعةيخيراتلاو
،ةيدروفلادعبامرصعو،تامولعملاعمتجمو،ةعانصلادعبامرصع:ةيلاتلا
.ةملوعلاو،ةثادحلادعبامرصعىلإةفاضإ

يفامب،اهلكتارابعلاهذهنأوهةيادبلايفهيلعديدشتلايغبنيام
حورلانعريبعتللددعتمدهجلعيمجتيه،»يكبشلاعمتجملا«ةرابعكلذ
يفف.هدافنتساوأبرغلايفثيدحلاعورشملاقيقحتيلياملكلةزيّمملا
ةناقتللاًرصع،ىرخأءايشأنيبنم،ةثادحلارصعناكيبرغلاملاعلا
ىلإةفاضإ،قاوسألاوةيريهامجلاتاعمتجملاوةيقبطلاتاماسقناللوةيعينصتلا
ةيبارتلاةعقرلاىوتسمىلعةيسايسلاةطلسلاميظنتويجولويديألاعارصلا
ترسحنادقةبقحلاهذهتناكاذإريرقتو.ةدايسلاتاذةيموقلاةلودلل
نكل،فالخوصيحمتورظنلحملظيساهّيطختّمتوأريخألاعيزهلايف
اذهبناوجفلتخميفتظحولتافارحناوتابلقتلوصحوهدكؤملا
.هبصاخمساباهنمفاشتكالكةيمستترجو،راسملا

ّةيعانصلادعبام:اًيناث
نرقلالالختجضنو،رشعنماثلانرقلايفةيعانصلاةعزنلاترهظ
ًةعومجماهرهوجيفتناكو.نيرشعلانرقلايفاهتورذتغلبو،رشععساتلا
ةيعامتجالاتابيترتلانمةمزحاهعمتبلجيتلاةيجاتنإلاتاسرامملانم
،ةيرضحلاندملاوعناصملاومجانملابةيعانصلاةعزنلاتزاتما:اهيلعتدمتعاو
ةعزنلاتُربتعاو.ةمخضلاةيكالهتسالاقاوسألاوةيقبطلاتاماسقنالاىلإةفاضإ
تاقبطلاتاوهشبةعوفدمتناكذإ،ةثادحلليداصتقالاهجولاةيعانصلا
جذومنلايف(ةيعاطقإلاةيكلملاتاقالعدويقنمةررحتملاةيزاوجربلا
ةحلصملاداسفاهسميملةيعيلطةبخنىدلةينالقعلاةاواسملابوأ)يلامسأرلا
لمعاهيفاّهثبيتلاحورلاىلإةفاضإ،)يكارتشالاجذومنلايف(ةيصخشلا
ةعزنلاأدبمو.ةينيدمايراتيلوربىلإنييفيرنيحالفنمتلوحتٍةلماعٍةقبط
ديلالالغتسا:اًدجطيسبأدبموهًايداصتقااًجذومنأاهرابتعاب،ةيعانصلا
تاجتنمىلإةيلوألاداوملاليوحتل)اًيناقتوأرشابملكشب(ةيرشبلاةلماعلا
يفةيقيوستاًعلساهرابتعابّيحبرٍوحنىلع،اهكالهتساواهعيزوتنكمي



ةورثاهرابتعابيزكرملااهعيزوتبيتاواسمٍوحنىلعوأيلامسأرلاجذومنألا
لامكلاقيقحتةيعانصلاةعزنلانديدناكو.يكارتشالاجذومنألايفةيعامج
ةدايزو؛هديشرتوجاتنإلاةرياعمو،ةننكملاكلذيفامب،ةدعرواحمىلع
قاوسألاميظنتو؛ةديازتملاةيعيبطلادراوملللعافلالالغتسالاو؛ةقاطلاديلوت
برغلاحمالميعانصلاجاتنإلالمحو.)7(اهتاجتنمجيورتنامضلةينطولا
نكتملةورثيهو،ةلئاهةيداصتقاةورثّدلويذلاكرحملاُربتعاو،ثيدحلا
ةيلامسأرلاتاعمتجملايفتدِجواهنأنممغرلاىلعلداعلكشبعَّزوت
.ءاوسلاىلعةيعويشلاو

تاداصتقالالاقتنانعريبعتلاةيعانصلاةعزنلادعبامتايرظنتلواح
.ًالوهجمًالبقتسمتقولاكلذيفّدُعيناكامىلإةيعانصلاتاعمتجملاو
ةلودلوطتعراستو،تاينيعبسلللاجملاتاينيتسلاةرتفتحسفأامدعبو
،)8(نيروتنالآلثم،بّاتكلاضعبىعس،ةريثكةيلامسأرنادلبيفهافرلا
.يعانصلاجذومنألايفاًمساحًالّوحتهوّدعاّمعريبعتلل،)9(لبلاينادو
ىلإريشتلتعمتجادقةمساحةدعتايمانيدنأنورظنملاءالؤهىأرو
ةيعانصلادعبامتاعمتجملاتاقاطليوحتىلعكلذلمتشاو.لّوحتلااذه
يداصتقالااهطاشنهرابتعابتامدخلاميدقتهاجتابيداملاعينصتلانعاًديعب
رامثتساىلع،اهسفنةّدحلاب،زيكرتعمكلذقفارتو.اهتورثردصموسيئرلا
زيكرتلاناكنأدعب،ةسيئرةيداصتقادراومكاهدامتعاوفراعملاوتامولعملا
دعبامعمتجملاموقي...«:لبلاقامكو.لاملاسأرولمعلاىلعاٍّبصنم
لبةقاطلاوماخلاةيلضعلاةوقلاسيلمهيام...تامدخلاىلعيعانصلا
ةيتامدخلاةعانصلاوحنديدجلاهّجوتلااذهقفارتو.)10(»تامولعملا
ميلعتلاوثحبلاوهيفرتلاوةحصلاوةئزجتلابعيبلاولقنلاولاملاوةراجتلا(
فئاظولايف)ءاضيبلاتاقايلايوذ(نيّفظوملاددعيفومنعم)مكحلاو
يوذ(مهدعاوسةوقبنيلغتشملالامعلاددعيّندتلباقميف،ةيمدخلا
يعامتجالايقبطلاميسقتلاساسأنإف؛اذكهو.عينصتلايف)ءاقرزلاتاقايلا
لئاسوةيكلمبةقالعهلتداعاميعانصلادعبامعمتجملايفيداصتقالاو
ةقبطّتلحكلذبو:ةيفرعملاوةيتامولعملامظنلاىلعةرطيسلابلب؛جاتنإلا
عناصملاباحصأّلحمءاملعلاونيسدنهملاونيريدملاوطارقونكتلانمةديدج
نيذلاكئلوألحامنيب،يسايسلاويعامتجالاّملسلاىلعأيفمجانملاو
لفسأيفةيعانصلاةلماعلاةقبطلاّلحمةطيسبةيمدخلامعأبنوعلطضي
امةحورطألانمءزجلااذهنمةثدحمةخسننإف،ىرنسامكو.ملسلا
.يكبشلاعمتجملاةبراقميفيزكرمرودتاذةيعانصلادعب



لّوحتلااذهيف،لِبلثم،ةيعانصلادعبامةعزنلايّرظنمضعبىأر
.ةيعانصلاةبقحلايفاًملظوةناهمرثكألابناوجلاىلعبلغتلاناكمإ
امعمتجملاّليختىرجف؛لؤافتلابيعانصلادعباملبقتسملاروصتَعِبُْشأو
ًةيهافرّدشأ،اًّملعتنسحأنينطاومهعمبلجيسهنأىلعيعانصلادعب
يفاًيملعاًمدقتو،اًرهدزماًيملاعاًداصتقاو،ةاواسملامدعنماٍّدحو،ًةكراشمو
كانهناك،كلذعم.ةماعلانوؤشللةينالقعةرادإو،ايجولويديألانعىأنم
كاجو)11(زويكرامتربرهونيروتمهنيب،نيّرظنملانمىرخأةعومجم
وأ»جمربم«ٍعمتجمريشبةيعانصلادعبامةعزنلايفاوأر،)12(لولإ
ةايححبصتثيح،ةيلامسأرلابالتساقيمعتهنأشنم»دعُبلايداحأ«
ةينالقعةينقتعانقتحتينالقعلاريغلالغتسالاوةنميهللةضّرعمناسنإلا
يعانصلادعبامويعانصلانيَعَمتجملانيبتافالتخالانإف،اذكهو.ةيعوضوم
تسيلو،بالتسالاقيمعتوةرطيسلاماكحإتاجرديفتافالتخايه
دعبامةيرظنلاتّدحتءارآلانمىرخأةعومجمّنأريغ.ةيعونتافالتخا
نامسيزنوجونهوكنفيتسربتعاذإ؛ةيبيرجترثكأىوتسمىلع،ةيعانصلا
دوجوال«نأ)ManufacturingMatters()13(عينصتلالئاسمامهباتكيف
امهريغونافلؤملاىريامبسحبو.»يعانصلادعبامداصتقالاىعُديءيشل
عقاوىلإالايجولويديأىلإريشتةيعانصلادعبامةيمستنإف،)14(
نمةقيقدلاتاينورتكلإلاةناقتلامراكنإنكميالهنأنيحيفو.يداصتقا
وحنةيعانصلاةسرامملانملوحتلانأّالإ،ةيجاتنإلاتاسرامملايفةريبكراثآ
نأشهنأش،بيرغوحنىلعهيفاًغلابم،قلطنملااذهنم،ناكتامدخلا
.ةيعانصلاةيلامسأرللةيساسألاتاسرامملايف»ةروث«ـبةقلعتملامعازملا
،يرجييداصتقاويعامتجالوحتكانهناك،داقنلاءالؤهلاًقفو،راصتخابو
ةطاسببناكلب،ةفرعملاوأتامدخلاىلإةعانصلانمًالوحتنكيملهنكل
.)15(رخآفنصىلإةيعانصلاتاعمتجملانمفنصنمًالاقتنا

تامولعملاعمتجم:ًاثلاث
يفدوكرنماهالتاموةقاطلاةمزأدنعةيعانصلادعبامرئاصمتررقت
،اًبيرقتهتاذتقولايفو.نيرشعلانرقلاتاينيعبسيفةيسلطألاتاداصتقالا
عمتجمللجذومنأحمالمنومسرينوينابايلاتاسايسلاوعناصوءاملعلاذخأ
تناك.ةقيقدلابيساوحللنرملالاغتشالالوحاًديدحتروحمتيداصتقالاو
،)JohoShakai(»ياكاشوهوج«يهجذومنألااذهلتريتخايتلاةيمستلا
عمتجمجذومنأّلثميو.»تامولعملاعمتجم«ـباًبيرقتاهتمجرتنكمياميهو
مغرلاىلع،ةيعانصلادعبامةيرظنللىدص،هنمةريثكحاونيف،تامولعملا



لكشلاءاسرإيفتامولعملاوةبسوحلاةناقترودنعاًحاصفإّدشأهنوكنم
نإف،)16(ادوساميجينويينابايلاّيلبقتسملاروصتامكو.تامولعمللدرجملا
اًعيزوتواًجاتنإ»ةيداملاميقلا«جاتنإبلدبتستفوس»ياكاشوهوج«
نييرهامج
،تامولعملاعمتجمميمصيفبوساحلانوكيسو.»ةيتامولعملاميقلا«ـل
ام،هلادبتساوينهذلالمعلاةدايزيفساسألاةيداصتقالاهتفيظوّلثمتتو
اّمأ.تامولعملاىلعةمئاقلاةديدجلاتاعانصلاوهيفرتلاةدايزهنعضخمتتس
تامولعملاتاعمتجملمتشتنأيغبنيف،ةيسايسلاوةيعامتجالاةيحانلانم
ةحارلاوةاواسملاو،ءارثلاميمعتو،ةيكراشتةيطارقميدوةيعوطتاعامجىلع
ةنيدم«،ادوسامةيؤربسحب،تامولعملاعمتجمنوكيفوسو،ةيسفنلا
هميمصتمسر«صخشيألنكميثيح،)Computopia(»ةلضافلابيساوحلا
يفىرنسامكو.)17(»هذيفنتيفعورشلامثةصاخلاهتعقرىلعصاخلا
ةيوهلاتاشقانميفةيمهأتاذىقبتتاعوضوملاهذهَّنإف،سماخلالصفلا
.يكبشلاعمتجملايف
،دقعلااذهرخاوأعمو،تاينيعبسلالالخيداصتقالاعجارتلالصاوتعم
ةينابايلاةبراقملاىلإةيدجبنورظنيةيلامشلااكريمأوابوروأيفنوفقثملاحار
ىلع،ةدحتملاتايالولايفف.ومنلاوةيجاتنإلاىلعظافحلابةقلعتملاةديدجلا
تامولعملاداصتقاناونعبًةساردتاروبكرامرشن،رصحلاالركذلاليبس
)18()TheInformationEconomy(،ةضيرعلاطوطخلاديدحتاهيفلواح
هتبيكرتوهيفةلماعلاديلاةعيبطكلذيفامب،اهسايقوتامولعملاعاطقل
»ةيتامولعملاةطشنألا«نأىلإتاروبجئاتنتراشأو.ةمعادلاهتطشنأوةينهملا
تايالولليلامجإلايموقلاجتانلانمةئملايف1967،46ماعلولحب،تلّكش
نمةئملايف40لاجملااذهيفةلماعلاديلاتلّكشنيحيف،ةدحتملا
ةمالسنأشيفعساولدجرهظو.)19(ةدحتملاتايالولايفلامعلايلامجإ
ةعنقمةيبيرجتةلدأاًضيأكانهنكل،اهّتقدوتاروباهمّدقيتلاتالوقملا
تاينيعبسيفتامولعملاىلعًامئاقاًعمتجملعفلابتناكاكريمأنأبيشت
دعباملنيزرابلانيّرظنملاضعبعرشقلطنملااذهنمو.نيرشعلانرقلا
ةبسوحلاةغلب،مهتاليلحتماكحإةداعإيف،)1979(لِبلثم،ةيعانصلا
كنمنالآواروننوميسنايسنرفلانابتاكلارشن1978ماعيفو.تامولعملاو
عمتجملاةبسوحوحنلاىلعةيزيلكنإلاىلإَمِجُْرتوةيتامولعملاعمتجمباتك
طبارتلا«نأهيفاضرتفا،ةموكحلاىلإمّدقريرقتنعةرابعوهو،)20(
رّيغي«فوس»ةيكلساللاوةيكلسلا،تالاصتالاوبوساحلاةزهجأنيبديازتملا



...ةديدجةيرذجًاقافآحتفيو...هلمكأبيعامتجالاميظنتلليبصعلازاهجلا
،ىوقلانيزاوملّدعيو،يداصتقالانزاوتلايفرثؤيو...انتفاقثطمن]لّوحي[و
ةلمجيفريرقتلاحضوأو.)21(»ةدايسلااهلضّرعتتيتلارطاخملاديزيو
تالاصتالارامقأقالطإوتاكبشلاديحوت«:ـبةلودلامايقةرورضهتايصوت
تارييغتلابلطتتامدنع«ةيزكرماللاءاسرإةدارإو،»تامولعمللكونبءاشنإو
.)22(»ةردابملامامزذخأىرخأتاعامجنمةمزاللا

اهروذجةعرسب»تامولعملاعمتجم«ـبتطاحأيتلاراكفألاهذهّتطخت
لولحبو،ةيعامتجالامولعلابيلابتتداعامو،ةيوابوطلاةيلاثملايفةبراضلا
رصانعةعبسبهذملااذهلو.ّزيمميروثبهذمةئيهتذختاتاينينامثلا
ةلاحدهشيملاعلانأًالوأ:يهو،)23(دروفذوريادكيناهددحةزيمم
دنعاهدهشيتلاكلتباماًعونةهيبشلاةيرذجلاتابارطضالاوألوحتلانم
؛رشععساتلانرقلايفيعانصلاعمتجملاىلإيعارزلاعمتجملانملوحتلا
نأًاثلاث؛تامولعملاوةفرعملاوهديدجلاعمتجمللساسألادروملانأاًيناث
ريوطتيهعمتجملااذهيفوأةروثلاهذهيفساسألاةيمانيدلاةوقلا
تاورثلابجحتامولعملاداصتقايفتاورثلاديلوتنأاًعبار؛اهرشنوةناقتلا
يعامتجالالوحتلانأاًسماخ؛ةعنصملاداوملاوعينصتلاداصتقابةطبترملا
ةروثنأاًسداس؛اًساسأٌّيباجيإوهةيداصتقالاوةينقتلاتاريغتلاهذهلقفارملا
؛اًدجريبكمجحتاذةيعامتجالاوةيداصتقالاوةينقتلااهبناوجبتامولعملا
ةيناسنإلاةراضحلايفةديدجةلحرمتسيلتامولعملاةروثنأارًيخأواًعباس
نكميو.اهسفنةايحلاروطتوحنمامألاىلإةوطخاًضيأيهلب،بسحف
نكميالتامولعملاةروثنأ،خسارعانتقانع،ةمئاقلاهذهىلإفيضننأ
،كشىندأنودنم،وهيصخشلابوساحلاو.اهيفةعجرالواهتمواقم
،اًردانبوساحلااذهناكو)هتغالبو(تامولعملاعمتجملسيئرلايناقتلاكّرحملا
.نيرشعلانرقلاتاينينامثةيادبعساوقاطنىلعًالمعتسمحبصأهنكل

دعبامتايرظنلاًدادتما،ىنعملااذهب،تامولعملاعمتجمتايرظنّدعت
تامولعملاوةبسوحلليمانتملارودلاسكعتثيحباهلًاليدعتوةعانصلا
يعامتجالاطاشنلالاكشأنمةديازتمتاعومجمنيبةطاسولايفةيمقرلا
مل،ةعانصلادعبامةيرظنعملاحلاتناكامكو.يداصتقالاويسايسلاو
نمرٌيثكككشو،)24(دقنلانمتامولعملاعمتجمبةرشبملاتايرظنلاملست
نمةلسلسىلعَقْلُطيذإ،»ةيروثلا«فصوةقديفتاداقتنالاهذه
تاسرامملاويسيسأتلاقطنملاكرتتمليتلاةناقتلابةعوفدملاتايمانيدلا
لب،بسحفاهلاحىلعيطارقميدلايلامسأرلايلاربيللاماظنلايفتاقالعلاو



داصتقانيبزييمتلاأطخلانمنأداقنلاضعبّدعو.اهخيسرتيفتداز
اًءزجةبسوحلارابتعاكلذنمًالدباولّضفو،يعانصلاداصتقالاوتامولعملا
ةمئاقلايعانصلاجاتنإلاةمظنأنم)ةيلاقتناةلحرملاوحألانسحأيفوأ(
ةطلسلاعيزوتةداعإيفةروثلاهذهلشفىلإنورخآراشأامنيب.ًالصأ
وحنىلعةكراشملاتالامتحاليكشتةداعإيفوأ،ةفرعملاوةيسايسلا
ناك،ساسألكشبو.)25(تاعمتجملانيبمأعمتجملالخادناكأ،يرهوج
ةديدجلاتامولعملاتاناقتريوطتنأنيبقارملانمريثكليلجلانم
رود،ةطاسبب،ريوطتلااذهلناكو،قوسلاقطنملاًقفويرجياهتسراممو
بخنلانيكمتو،ماعلكشبةيلامسأرلاجاتنإلاتاقالعجاتنإةداعإيفلعاف
تاداقتنالاهذهرثأىّدأو.)26(ةلماعلاةقبطلانيكمتةلخلخوةمئاقلا
باطخلليجولوثيملاويجولويديألاعباطلاهاجتةيساسحومنىلإًةعمتجم
.تامولعملاعمتجمبطيحملا

ةيدروفلادعبام:اًعبار
تايرظنلانمةبكوكباًقيثوًاطابترايكبشلاعمتجملاةحورطأطبترت
دعبام«راعشتحتنيرشعلانرقلاتاينينامثيفتأشنيتلاتاليلحتلاو
فرعياميفيسايسلايداصتقالاباطخلااذهروذجدتمتو.)27(»ةيدروفلا
نالآو)28(اتيلغألكياملامعألالخنماًديدحتو،)*(»ميظنتلاةسردم«ـب
طمنلةيخيراتلاةنورملامهفلجذومنأميدقتىلإايعسنيذللا)29(زتيبيل
ىلعصنتيتلاةميدقلاتادقتعملاناركفملاناذهضفرو.يلامسأرلاجاتنإلا
اهتاضقانتةأطوتحت،راهنتنأاهلٌرَّدَقُمةنكاسةرهاظةيلامسأرلانأ
نمةمظنأ«بقاعتاهرابتعابةيلامسأرلا،كلذنعاًضوع،ارّوصتو.ةصاخلا
يأ؛ةيميظنتلاتانوكملاوكالهتسالاوتايلامكلاجاتنإنمفلأتت»تامكارتلا
عونءاشنإو،علسلاجاتنإلنّيعمبولسأنيبهتايطيفعمجيمكارتللماظن
ةلودلانيناوقلصاخرودو،علسلاهذهلةيكالهتسالاقاوسألانمنّيعم
.قوسلاداصتقالةمظنملا

نرقلارخاوأنماًدئاسناكيذلايمكارتلاماظنلااذه،ةيدروفلالمحت
يعانصلا،دروفيرنهمسا،نيرشعلانرقلافصتنمىلإرشععساتلا
تارايسللهعناصميفماظنلااذهّىلجتيذلايجذومنلايكريمألايلامسأرلا
نم،يدروفلاجذومنألافرُعيو.اهبةطيحملاتاعمتجملايفو،مخضلااهجاتنإب
يذلا(مخضلاجاتنإلايهتامسلانمةعومجمب،جاتنإلاتايلمعثيح
ةأزجموةمراصةيلمعيفتافصاوملاةعيفرعلسجاتنإو،)اًبلاغاًنكممنوكي
طيسبءزجلينيتورلاورركتملاذيفنتلاىلعاهيفيرشبلارودلارصقو،ةياغلل



لقأىوسهلكرتيالو،لماعلاصصختلاجمّلثميةيجاتنإلاةيلمعلانم
هتيفرحوهريدقتودرفلامكحلادبتساىلإًةفاضإ،تارييغتلاخدإلتالاجملا
قيبطتيأ(ةيلعافلانمردقربكأقيقحتىلإونرتةدَّحومةيليغشتئدابمب
ةيجاتنإلاتاقالعلاتزيمتو.)ةيملعقئارطىلعةمئاقلاةرادإللرولياتئدابم
ةيرضحلتكيفنيعّمُجملانيرجؤملالامعلانمةريبكدادعأدوجوبةيدروفلا
ةيبيدأتلاتاءارجإلاةجيتنةتوافتمتاجردبنيطبضنملاو،جاتنإلاعقاومبطيُحت
حبشدوجوىلإًةفاضإ،ىطسولاةقبطلاىلإنيمتنملانيريدملانمةذخُتملا
تاباقنلاونييلامسأرلانيباهيلعضَوافتملاةيعامجلاتاقافتالاوةلاطبلا
تاضوافملاويباقنلالمعلاىلعيتاسسؤملاعباطلاءافضإَّنأ،تفاللاو.ةيلاّمعلا
يتلاصئاصخلامهأتالاحلانمريثكيفيهو،ةرتفلاهذهلالخةيعامجلا
لمكياًضيأناك،نيلماعللنمألانمردققيقحتنمتاباقنلاتنّكم
،ةيطارقوريبومراصيبتارتلسلست:يدروفلامكارتلاماظنليميظنتلاقطنملا
نيلطاعلاونيلماعلاحلاصمنيبلصفو،تاصصختلابسحبلمعلافينصتو
.)30(ةيلاكيدارلاضفرو،لمعلانم
قاوسأثادحإعممخضلاجاتنإلليدروفلاماظنلاجذومنأروهظنمازت
ضئافباعيتساىلعةرداقنوكتل،اهنزاوتىلعظافحلاةلواحموةعساو
اهتيجاتنإفرعتيتلاعينصتلاتاينقتاهتقّقحيتلاةيكالهتسالاعلسلا
ليوحتيفةيكذايجيتارتسادروفتاكرشتدمتعا.ًالصتماًروطتاهتيلعافو
ةضّفخمةفلكتبو،ةدّحوملاعلسلانمةمخضتايمكىلإةيلّوألااهدراوم
ىلعبلطللًالصاوتماًديلوتحابرأىلإةيلعافلاهذهليوحتّبلطتو،اًيبسن
اًمامتهايلويلب،علسلاعينصتىلعرصتقياليدروفلاماظنلاف.علسلاهذه
نمّلكىلإفاضأكلذل.هتاجتنمىلعلابقإلاوّةيهشلاديلوتباًضيأاًصاخ
ًالّمكماًدهجةدمتعملامخضلاجاتنإلاةيلمعولمعلاريسلةيملعلاةرادإلا
تاعانصلاولاصتالاةناقتمدقتو.مخضلاكالهتسالاةفاقثيفةبغرلاةرادإل
نمنّكمتةيمالعإةيطغت)ينويزفلتلاويعاذإلاّثبلاكلذنم(ةثيدحلا
ةصاخلاةيملعلاهبشتاساردلامّدقتو،ةيريهامجةيكالهتساةفاقثلجيورتلا
قوسلاىلعةرطيسللتاءارجإ،نالعإلاوقوسلاةساردويأرلاتاعالطتساب
.)31(مخضلانيكلهتسملاددعىلعو

ءانتقاىلإمهتجاحبدارفألانمةريبكدادعأعانقإدويلوهلونينلعمللنكمي
،يدروفلاماظنلاّلظيف،ةيحبرلانكل،اهسفنتارايسلاورئاجسلاةيعون
يتلاعلسلاءارشىلعًالعفنيرداقنوكلهتسملانوكينأكلذكّبلطتت
ضفخبكلذو،حابرأللًانزاوتماًعيزوتكلذقيقحتجاتحيو.اهئانتقايفاوبِّغُر



ىلعظافحلاةرورضعم،)ةننكملالاخدإوروجألاضفخب(لمعلافيلاكت
ةيلعافنامضّبلطتيو.نيكلهتسملانيبةيئارشلاةردقمللةلوقعمتايوتسم
لّخدتللةيلامسأرلاةلودلادادعتسا،يدروفلاماظنلاّلظيف،بّلطلاةرادإ
ةلوديفوتستو.نزاوتلاةداعإوةيرودلاقوسلاتاقافخإزواجتلجأنم
يتلا)TheActivistKeynesianWelfareState(ةلعافلاةيزنيكلاهافرلا
،ةّدعقئارطبطورشلاهذه،يدروفلامكارتلاماظنةلودليئاهنلالكشلاّلثمت
،قوسلاولمعلاميظنتو،ةلاطبلاتاضيوعتو،لخدلاعيزوتةداعإاهنيبنم
تاّبلقتلاةحفاكملماعلاقافنإلاو،ةيحصلاةياعرلافيلاكتو،يعامجلاميلعتلاو
ماظنلاةيزكرملاةلودلالمكتو.دوكرلاتاقوأيفبلطلامعدوةيرودلا
كالهتساومخضجاتنإقيقحتلةّرقتسمعاضوأريفوتبكلذو،يدروفلا
.اًيفارغجةدّدحمةينطوتادحولخاديريهامج
رارقتسامدعلىلوألاتامالعلانأفشتكن،ىرقهقلانمزلابدوعنامدنع
رخاوأيفةداضملاةيفاقثلاةيعامتجالاتاكرحلاتناكيدروفلاماظنلا
عمتجملاةركف،اًنمضوأةحارص،اهنمريبكددعضفريتلاتاينيتسلا
ةيداصتقالايدروفلاماظنلاسُسأتعضخ،تاينيعبسلافصتنميف.يريهامجلا
ّدحةمّدقتملاتاداصتقالايفقاوسألاتغلبذإ،لثاممطغضلةيسايسلاو
قاوسأللفينعيرسققارتخاىلإنايحألاضعبيفىّدأام،عابشإلا
ضفخلاىّدأامك.جاتنإلاضئافلددجنيكلهتسمنعًاثحب،ةيجراخلا
ديازتولاّمعلاتاجاجتحاعافتراىلإروجألاوليغشتلابسنيفلصاوتملا
ىلإجاتنإلاتايلمعليوحتىلإنيعّنصملانمارًيثكعفدام،مهتابارضإ
َعنمو.لهسأهترادإنوكتو،ةفلكتواًميظنتّلقأاهيفلمعلانوكيتاعطاقم
نمهافّرلالودبلغأيلاملامّخضتلاوةلاطبلاتالّدعملّرمتسملاُعافترالا
ارًيسعحبصأهنأكلذنممهألاو.بّلطلارارقتسانامضوتاضيوعتلاميدقت
ريفوتوأيدروفلايداصتقالاماظنلاحاجنحابرأعيزوتةداعإاهيلع
موقتيتلا)ميلعتلاوةيّحصلاةياعرلاونكسلالثم(ماعلاهافّرلاتايوتسم
.يزنيكلايعامتجالادقعلاةيعرشاهيلع

هذهىلعةيلامسأرلالودلاوبخّنلانمّلكلاعفأتادرصيخلتنكمي
ماظنبًاطابترارثكألاةرابعلايهو،»ةنورملاأدبم«:ةدحاوةرابعيفةمزألا
باطخلايفةزيمتمةناكملتحتلازتاليتلاويدروفلادعباممكارتلا
ةيلامشلااكريمأتاداصتقاتعّبتا،اذكه.)32(تامولعملاعمتجمليداصتقالا
ةهجاوميف)ينابايلالاثملااًصوصخ(ايسآلامشلودلحجانلاجهنملاابوروأو
أدبمدامتعاةيغباهتلكيهةداعإبتأدبف،ةيداصتقالاتاينيعبسلاةفصاع



.مكارتلاماظنلةنّوكملاةثالثلارصانعلايفةنورملا
»ةيتويوتلا«ـبفرعييذلاماظنلاتانورم،جاتنإلاناديميف،ّتلحاذكه
)Toyotism(جيردتلابتمتف،ّفثكملاعينّصتلليدروفلاماظنلاةمارصّلحم
لاثملاليبسىلعركذن(قاطنلاتاداصتقابمجحلاتاداصتقانعةضاعتسالا
تابلطلليروفلاميلستلاماظنبءافتكالاومخضلانوزخملانعيلختلا
ّلحمتاجتنملانمةدععاونألةريغصلاجاتنإلاتاعفدماظنّلحو،)ةصاخلا
ماتخلاىتحةيادبلانمجاتنإلالماكتّلحو،ةطّمنمتاجتنملمخضلاجاتنإلا
مكحللةيمهألاتديعأو؛ةمهملاءيزجتّلحمدحاولالماعلاتاّمهمددعتو
ةيرولياتلاةيبتارتلاةيرادإلالكايهلاتلّدعامك؛ةراهملاو،ةفرحلاو،يدرفلا
ةيزكرمالنمءيشبو،لمعلليقفألاعيزوتلاماظنبةطّمنملاليغشتلابيلاسأو
ةفرعمنامضو،فّرصتلاةيّرحفقسعفرو،»لمعلاقيرف«نمرارقلاذاّختا
ةداعإتمزلتساو.ةيئاهنلاتاجتنملاةدوجنيسحتو،ةسسؤملافادهأبلضفأ
ةلماعلاةيعانصلاىوقلابجاتنإلاتاقالعلةيزاومةلكيهجاتنإلاةيلمعةلكيه
ةريغصةعومجمىلإةمدختسملاةمخضلاايراتيلوربلاليوحتىرجف،ةيدروفلا
رثكأىرخأةعومجمنموةيلاعتاراهميوذلاّمعنمنّوكتتةصقانتمو
نولواقملا(ةيديلقتريغةيلاّمعتائفنمنّوكتتولصاوتمديازتيفواًددع
لاّمعلاوىدملاةريصقءاشنإدوقعبنولماعلاوصاخلامهباسحلنولماعلا
نوّتقوملانوّفظوملاوصاخلامهباسحلنولماعلانّولقتسملانوفظوملاونوتقوملا
رّيغتيفتالّوحتلاهذهتّببستو.)دُعبنعنولماعلاوةصروبلايفنوبراضملاو
لمعلاطورشيفو،ةدودحموةخسارتناكيتلافئاظولاتافينصت
نمألامادعناو،ّبلقتلانمةيلاعةجردمامأانتبو،اهتابيترتوضيوعتلاو
تلخدأيتلاتاليدعتلاتنّكم،كلذىلإةفاضإ.لمعلاقوسيفةلويسلاو
ةّرمتسمةيبيردتتارودميظنتنمتاعومجملاتاراهموةتباثلافَرِحلاىلع
هذهتنّكمو.لمعلاماظنهدهشييذلاينقتلاديدجتلاكلذلةيراجم
لمعلادشحةنورميفةيكيتاماردةدايزثادحإنمةعمتجمتاءارجإلا
ةلكيهةداعإّنإلوقلانعٌينغو.اهلاوحأوقوسلاتاّبلقتلاًقفوهتئبعتو
ةوقنمّدحوتاباقنلاددعيفضافخنااهقفارةيلامعلاوةينهملاقوسلا
ماظنلاّلظيفهبنوعتمتياوناكامباًسايقمهيلثممونيمظنملالامعلا
لمعلاقرفودارفألاهزاحيذلامخضلانيكمتلانممغرلاىلع،يدروفلا
.تارييغتلاهذهباوقحلنمم

كلذك،يدروفلاماظنلليريهامجلاجاتنإلايريهامجلاكالهتسالالمكأامك
فصُواميفكالهتساقالخأبةيدروفلادعباميفنرملاصصختلالمتكا



موهفملااذهفصوياماًبلاغو.يدرفلاوأيعامجلايكالهتسالاكولسلاب
اذهو،»لماشلاصّصختلاماظن«هنوكب،ةضقانتمةروصب،ديدجلايكالهتسالا
،ةمّدقتملاتاداصتقالالخادّقبطتيتلالاجملاتاداصتقاعقاونمرهظيام
ةيدروفلاّلحيفيباطخلاركملانمو،ةيدروفلامجنلوفأنممغرلاىلع
تاداصتقالايفةعّنصملاتاكرشلالصاوت.اهدافنتساوقوسلاّعبشتةلكشم
ةدّحوملاةيكالهتسالاتامدخلاوعلسلانمةمخضتايمكجاتنإىربكلا
ضعبجاردإنأتبث،كلذعمو.ةصّصختماًعلساهجاتنإنمرثكأًايرايعم
قاوذألةباجتسالاةلاحيفاًصوصخ،علسلاهذهصئاصخيفتاريغتلا
ديدجتيفبولسألااذهةيلعافقّقحي،نيكلهتسملانمةنّيعمةعومجم
كالهتسالاةفاقثجاتنإىلعيدروفلاماظنلادمتعاامكو.هترادإوبّلطلا
اهيفكَرُْديةفاقثجاتنإىلعيدروفلادعبامماظنلادمتعا،يريهامجلا
ًالدبهنإف،لاثملاليبسىلعو.صصختموددعتمو،لصفمهنأىلعكالهتسالا
هقيوستوةددحموةتباثةيملاعتافصاومهلبوساحلانمدحاوطمننم
كلتىدللثامتمبلطديلوتلالخنمةدحاوةيكالهتساةعومجمىدل
نيددعتمنيكلهتسملنكميبيساوحجاتنإنآلاةمكحلانمتاب،ةعومجملا
جاتنإلاتايلمعتناكاماذإو.دَّدحملاجمنمضنماهصئاصخاوراتخينأ
يكالهتسالاكولسلانإف،صصختلانمةجردلاهذهةيبلتليفكياميةنرم
القوسمايقناكمإتاكرشللّرفوييدروفلادعبامماظنلاهعجشييذلا
.ةيحطسلاتاليضفتلانعريبعتلادرجمباهتاذجاتنإةداعإنعفكت

طورشلاريفوتيفيدروفلادعبامماظنلايفساسألاةلودلارودّلثمتي
يتلاةيدروفلادعبامةلودلايدبتالو.ةسفانملاوديدجتلاوةنورمللةمزاللا
،ةدحتملاتايالولايفناغيرةرادإو،ةدحتملاةكلمملايفرشتاتةموكحاهتقبط
دقو.ةيزنكلااهتفلاسعمةليلقهبشًاطاقنّالإ،ادنكيفينورلمةموكحو
ةلودلارودلعجارتاّهنأىلعلودلاهذهتَمَشَوةريثكفقاومريسفتنكمأ
عيراشملةعيرسلاةصخصخلاكلذنيبنمو.ةيداصتقالانوؤشلايفماعلا
لوحتيتلازجاوحلاصيلقتو،ةلودلاةطلسةيزكرمالو،قوسلاريرحتو،ةلودلا
عيزوتوبئارضلاةميقضفخو،لاّمعلالّقنتنودولاملاسأرلّقنتنود
ةيدروفلادعباملودلاتدأ،ىرخأةيحاننم.نمألاراشتناوةورثلللداع
معديفو،يبئارضلاويدقنلامّخضتلاةحفاكمةسايسغوصيفٍّامهماًرود
ةئيهتىلإةفاضإ،عيراشمللةيتحتلاةينبلاليومتو،راكتبالاريوطتوثاحبألا
بورهضيوعتلةمئالمةيرامثتساةئيبقلخو،لمعللةنرمةيميظنتعاضوأ
تاسايسلانمةريخألاةعومجملانأودبيو.لقنتلاةريثكلالاومألاسوؤر



،اموحنىلع،تضّوقةديدجلاةيداصتقالاعاضوألاّلظيفتذّختايتلا
ّلقأةيدروفلادعبامةلودلاَّنأهدافميذلايجولويديألاقالتخالاكاذ
لصاوتةلودلاَّنأىلإىرحألابتراشأو،ةيداصتقالافورظلالظيفًاطاشن
ضعباهليدعتمتتاياغىلإيضفتةديدجبيلاسأمدختستاهنكل،لمعلا
.ءيشلا

يفيدروفلادعباممكارتلاماظناهقّقحيتلاتالّوحتلاراصتخانكمي
صّصختلاماظنىلإمخضلاجاتنإلاوةيرولياتلانملاقتنالا:ةيتآلاطاقنلا
رثكأقوسىلإةمخضلاايراتيلوربلاىلعدمتعتلمعقوسنمو،نرملا
لاثمنمو،دِّدعتملاصصختلاىلإدَّحوملايريهامجلاكالهتسالانمو،ةنورم
تناكو.ةديدجلاةيسفانتلاةيلاربيللاةلودلالاثمىلإةيزنيكلاهافّرلاةلود
اهنأبمهتاهنيبنم،ةديدعتاداقتناّلحمةيدروفلادعبامتايرظنلا
ىلعاهزيكرتنمرثكأيلامسأرلاروطتلاتالصافتىلعزيكرتلايفطرفت
ةداعإددصبةيلامسأرلاةبخنلاةياعددقننودنملبقتاهنأو،هتالصاوت
لوقتاهنأو،لمعلاميظنتيفيرهوجلوحتىلعليلدكعورشملاةلكيه
ماظنلارارقتسانامضلريظنتلاىلعاهزيكرتىلإةفاضإ،ةينقتلاةيمتحلاب
ةيلامسأرللينالقعاللاعباطلانعباقنلافشكىلإيعسلانمًالدبيلامسأرلا
اهحمالممسريتلاتايمانيدلاىقبت،كلذعم.)33(اهيفلّصأتملامّلظلاو
.يكبشلاعمتجملاةحورطأيفةيساسأيدروفلادعبامليلحتلا

ةثادحلادعبام:اًسماخ
اًقيثوًاطابتراطبترييذلاعبارلاباطخلاوهةثادحلادعبامباطخ
ةقلزلاةيرظنلافقاوملانمةعومجموهو،يكبشلاعمتجملاةحورطأب
ةادغاسنرفيفنييراسيلانيفّقثملاتاّفلؤميفترهظيتلااًبلاغةضماغلاو
لمشتلدعباميفتّدتماو،1968عيبريفلامعلاوةبّلطلاتاضافتنا
تايناسنإلاوةيعامتجالامولعلاونونفلالثمتالاجملانمةعساوةعومجم
اديردكاجووكوفلاشيمرارغىلع،نيرّكفملانمددعمتهاو.)34(
قّمعتبيراتاوغسكيلفوزولودليجورايردوبناجوراتويلاوسنارفناجو
)35(رصعلااهدهشييتلاةيسايسلاوةيعامتجالاعاضوألايفةعيرسلاتاريغتلا
ركفلايفةيساسألاتالوقملاتهجاويتلاتايدحتلامهأدحأءارواوناكو،
.يبرغلايسايسلاويعامتجالا

امك،ثيدحلايسايسلاريكفتلاةلحرمرثإيفةثادحلادعبامةلحرميتأت
دقتُعيامكةثادحلاضيقناهنأينعيالاذهنكل،اهتيمستكلذىلإريشت
.ةثادحلاطرفمهنأوهرايتلااذهلقيقدلافيصوتلا،ةقيقحلايفو.ًانايحأ



ةقيقحلارابتعاىلعثيدحلايسايسلاركفلارهوجهديكوتيفزبوهدمتعيو
يه،ةلادعلاال،ةوقلانأو،ةعيبطلايفنيئيشالنيتيمستدرجمفيّزلاو
ةفسلفلاتغلبيذلاهشتينكيرديرفّدكأو.ةيسايسلاةايحلامامتهازكرم
تابةلحرمغلبيبرغلاعمتجملانأ،اهجوأهراكفأعمةثيدحلاةيسايسلا
ًالضف،ةيقالخألائدابملاهذهلثمنأمهفو،»رشلاوريخلاءاروام«اهيف
ةدارإلاغتشابةلصتملاةيخيراتلاتاجاتنلانمةلمجيهاهتاذةقيقحلانع
رصانعلاهذهىلعةثادحلادعبامورّكفمدمتعا.رشبلاينبىدلةوقلا
ةيركفلائدابملاةيرذجةروصباوضّوقييكةثيدحلاةيسايسلاةيرظنلانم
تسيلةثادحلادعبامركفيفةقيقحلاف؛عقاولاوةقيقحلاءانبيفةيديلقتلا
ةطاسبّلكبيهلب،ظوحلملايداملاملاعللةقباطموأاًيقيزيفاتيماًقسن
لمعةليصحهتاذوهّدَُعييذلايناسنإلاباطخللسَّسؤمومَّظنمجاتن
اًرقتسماًرايعمةقيقحلانوكتال،اذكه.ةيناسنإلاتاقالعلاناديميفةوقلا
يهلب،اًقستماًمكحتاسرامملاىلعمكحلاهئوضيفنكميخيراتللاًرباع
يأ:اهتاذتاسرامملاكلتلاهيلععزانتملاوةقيمعلاةيخيراتلاةرمثلاىرحألاب
.اهلاًردصمالةوقللساكعنااهنأ

مساهيلعقلطننأنكمياموأ،ةقيقحلاةعيبطلةيؤرلاهذهيّدؤت
نمةلماكةلسلسىلإ،يفرعملادعبلاوأةثادحلادعبامايجولوميتسبإ
.ةثادحلادعبامركفللمشألاجمانربلاّزيمتيتلافقاوملاوتامامتهالا
،ةيعامتجالارهاوظلاةسارديفةثادحلادعبامركفتارايتبلغأكرتشيو
ةّنيعمتاقالعاهبزّمرتيتلاةقيرطلاوةّغللةيئانبلاةفيظولابديازتملااهيعوب
تاعارصلاَّنإف؛ةيؤرلاهذهقفوو.اهتيعرشنّمؤتودّدحميخيراتقايسيف
ّلثمتتو.باطخلاوةغللاىلعةيّصنتاعارص،اهرهوجيف،يهةيسايسلا
ساسألاثدحلانايبلةنميهملاةيباطخلاتارهظمتلاكيكفتيفركفلاةّمهم
،ةصاخةفصب،ةثادحلادعبامركفىعسو.)36(تارهظمتلاكلتايانثيف
ىلعلمعلالقألاىلعوأ،ىربكلاخيراتلاتايدرسىّمسيامكيكفتىلإ
نم(يناسنإلاعقاوللدّحومرّوصتنعّربعتيتلاتايدرسلايهو.اهتلخلخ
،)خلإ...يقبطلاعارصلاو،ةيرحلاو،ريونتلاو،لقعلاو،مدقتلاتايدرسكلذ
يتلايناسنإلادوجولاةيصوصخىلعفنعلانماًعونّطلستعقاولايفاهنكل
ةيدرسلاىلإةبسنلابةشّمهملاىرغصلاتايدرسلااهئاصقإبلازتخالالبقتال
دعبامعضياذكه.امٍنمزيفًةلاّغشنوكتنأفداصييتلاىربكلا
،ىرغصلاتايدرسلانعنيعفادملالاطبألاعقوميفمهسفنأنييثادحلا
)37(ةينميهلاةيلومشلااهلويموىربكلاتايدرسلاهجويفةشّمهملاوةموتكملا



.
ةيدرسلاوةيباطخلاةيصاخلاىلعيثادحلادعبامديكأتلاماكحإىرج
هذهءوضيفو.هتاذعقاولاةناكمبقلعتتىواعدلانمةعومجميفةقيقحلل
ىلإريبكلكشبليُحتلب،بسحفةيئانبةفيظوبعلطضتالةغللا،ةيؤرلا
،كلذلاًعبتو.يقيبطتلاىوتسملايفةيليثمتلاةفيظوللًافالخ،اًضيأاهتاذ
ىلإليحتاممرثكأاهتاذىلإنايحألابلغأيفليحتةغللانإلوقلااننكمي
ملاعلاليثمتبيفتكتاليهو؛ملاعلايفدوجومسوملميعوضومعقاويأ
نأنودنمةنيعمرصانعاهيفطبارتتةدقعمةرفيشميقتلب،هزيمرتوأ
ةثادحلادعبامليلاكيدارلارايتلادمتعاو.يعوضوميجراخعقاويأبطبترت
الو،تباثريغاًرمأىقبيعقاولاىّمُسيامنأنّيبيل،موهفملااذهىلع
يتلاةيزمرلاتارفيشللةيتاذتاقيبطتلالخنمالإهعملصاوتلانكمي
تتاب،اذكه.ةغللاجراخةدوجومةّراقةيضرأيأىلإاهتراشإصقانتت
لاجموهو،طرفملاعقاولالاجميفنآلاسرامتةيسايسلاوةيعامتجالاةايحلا
عقاوىلإريشييزمرلالدابتلاهيفدعيملنيفيثكلثامتوأةاكاحم
عجارمنودنمخَسُنللٍخَُسنملاعوهلب،لدابتلااذهجراخيعوضوم
ماتلاهبايغىلإريشتتتابوعقاولاةاكاحمنعةغللاتفكثيح،ةيلصأ
باطخلاملاعيأ-طرفملاعقاولاةركفّنإ،لاحلاو.)38(ّةلادةلوقمك
يفديدشقيوستاهل-هنمهزييمتنكميالوعقاولانمدعبأموعييذلا
.رسوملابرغلايفمالعإلابةعرتملاتافاقثلا

عمتجملاةحورطأوةثادحلادعبامتايرظننيبطبرتةقالعبرقأّلعل
اميفسسأللةضهانملاتاروصتلاقايسيفأشنتيتلاكلتيهيكبشلا
.ةيناسنإلاةيوهلابقلعتي

ةيعوضوملاسسألاوةتباثلاةقيقحلاسسأنييثادحلادعبامضفريامكو
نوككشيكلذك،عقاولانأشيفيواعدلااهيلعموقتنأنكمييتلاةتباثلا
ءاوس-اًيبسنرقتسمودَّحوموكسامتمزكرمدوجوهدافميذلاقلطنملايف
ةيناسنإلاةيوهلاهنمقثبنتوتاذلارهوجلّكشي-اًيجولويبمأاًيحورناك
.باطخلالالخنمىنُبت،عقاولاوةقيقحلانأشاهنأش،تايوهلاف.ةرشابم
اهنعّربعت،ةوقلانمتاكبشوةلوحتمتاقالعىلعموقتكلذليهو
تانيوكتوأتائيه،اهّكلمتتو،اهمّدقتداوممادختسابةيوغللاتاسرامملا
،ةيقايسةيناسنإلاةيوهلانوكتكلذبو.ةّزيممةيسايسوةيفاقثوةيعامتجا
ًاتاوذنونبيرشبلانأكلذ،ةيلاقتناوةيظشتمو،ةددعتمو،عازنّلحمو
يتلاتاقايسللاًعبت،ةضقانتموةكسامتمريغنايحألاضعبيفودبتةددعتم



امصخشلاو.ةسياقمللةلباقريغوأةلخادتماهتاذيهنوكتاماًبلاغ
انأيتاوذنمةبيكرتيأ:لأسيلب؟انأام:لأسيالنرملايثادحلادعب
؟هاوسنودوحنلااذهىلعينلعجييذلاامو،قايسلااذهيف،انه،مويلا
موقتيذلايباطخلاحطسلايهةيوهلاوأتاذلاّنإف،قلطنملااذهنمو
نعحصفتلبراقتتيتلاتاراشإلاوزومرلاوتاقالعلانمةدّقعمةكبشهيلع
ليلحتلاهجاوييذلالاؤسلاو.ريغتللةلباقريغوأ،ةتباثتسيليهف،اهتاذ
وحنىلع،اهبفارتعالاّمتيتلاتايوهلاديدحتبّقلعتييسايسلاويعامتجالا
ةيوطلستاءاضتقايأىلعو،تشّمهيتلاكلتو،ةصاختاقايسيفوصاخ
.ةناكملاكلتتذّختاةيباطختاعانقو

ةملوعلا:اًسداس
يكبشلاعمتجملاانشاقنلةمدقمكةلصلاتاذراكفألانمةريخألاةعومجملا
نرقلاتاينيعستيفتاعاشيتلاةملوعلاةركفلوحعمتجتيتلاكلتيه
ةلودلانأهدافممعزّةمثاًعيمجةملوعلاتايرظنبلقيفو.نيرشعلا
ةايحللةيساسألارصانعلاميظنتىلعاهتردقيفًايدحتهجاوتةيموقلا
وهيدحتلااذهردصمو.اهئاوتحاوةثيدحلاةيعامتجالاوةيسايسلاوةيداصتقالا
طاشنلا:ةثالثتالاجميفيقطانملاعباطلاعزننمةيخيراتةيمانيد
لَماُعيحبصأواًيبسنةينطولادودحلالخادىوتحمناكيذلايداصتقالا
اًمويتناكيتلاةلودللةيسايسلاةطلسلاو؛دودحلانمّلحيفهنأكونآلا
يفنآلااهسفندجتوبسحفةيفارغجةينطودودحنمضةدودحمام
ةينطولادودحلاةرباعلاوةيلودلاةمظنألااهيلعامهتضرفقوطوّدحتةهجاوم
تاسرامملاو؛)ىرخأنايحأيفةينوكو،نايحألاضعبيفةيميلقإةمظنأ(
ربعدّدُحتمويتاذتناكيتلاةيعامتجالانماضتلالاكشأوتايوهلاو
ىلعةقيرطلاكلتببَعوتستوفَصوتتحبصأوةيموقلاريياعملاوفادهألا
ةيموقلالودلاةردقاههجاوتيتلاتايّدحتلاهذهبطبتريو.لقأفّلقأوحن
،ةناقتلاو،علسلاو،رشبللعراستم»ّقفدت«وأكارحةيمانيدءاوتحالاىلع
تاليلحتلابلغأيفعاضوألاهذهفصوّمتيو.دودحلاربع-تامولعملاو
،ةينطولاةيسايسلاةدايسلاعُجارتو،ةينطولاتاداصتقالاعجارت:ةلاحاهنأب
.اًيموقنيتددحملاةفاقثلاوةيعامتجالاةيوهلاعجارتو
يتلاتاليلحتلامظعميفةيزكرمةيمهأتاذةيداصتقالاتارابتعالاودبت
يداصتقالاطاشنلاُمَِسييذلايخيراتلاعوزنلاناكو.ةملوعلاتلوانت
دقةيموقلاةلودلاىوتسمىلعةرادإلاوميظنتلاوحنهعفديويلامسأرلا
ةلكيهةداعإمامأنيرشعلانرقلانمةريخألادوقعلايفلاجملاحسفأ



ةعزنلاهذهتلواط.تايموقللةرباعةرهاظاهرابتعاب،ةيلامسأرللةيزكرم
طمنّصخياميفو.اهلكةمّدقتملاةيلامسأرلاتايوتسمتايموقلاةرباعلا
مظَُنتةرصاعملاةيلامسأرلاتحبصأ-داصتقايأساسأهرابتعاب-جاتنإلا
،جاتنإلالسالسدّدعتعم.ةيموقلاتاقايسلاجراخديازتملكشبذفَُنتو
يتلاةيجيتارتسالاعيراشملاو،لاّمعلاتاعومجمو،ةيداملادراوملارداصمو
نمو.)39(ةيموقلاتاقايسلانمريثكربعاهعقاوملّدبتتو،اهلكفعاضتت
داومىلإٍناثدلبيفاهليوحتو،امدالبيفماخلاداوملاعيمجتنآلافولأملا
يفةريخألاهذهعمجوتانّوكملكشيفثلاثدلبيفاهعينصتو،جاتنإ
اًرباعجاتنإلالعجىلإعفادلالثمت.عباردلبيفةيئاهنتاجتنملكش
ةيحبررثكألاعاضوألانمةدافتسالايفةيساسألاةبغرلابةيموقلادودحلل
اميف)ةلماعلاديلاةفلكتو،بئارضلاةمظنأو،ةيميظنتلاةباقّرلاثيحنم(
يهو،عقوملانعرظنلاّضغب،ةينمزةظحليأيفيجاتنإلاطاشنلابقلعتي
ىلعةضورفملاةيداصتقالاتابوقعلاتففخامدنعاهغولبريسيتّمتةبغر
تايلمعةرادإنمنّكمتيتلاتاينقتلاتحبصأامدنعو،عقومتلاةداعإ
ىوتسميفتارّوطتلاتّدأو.ةلوهسبةرفاوتماهنيبقيسنتلاواًيفارغجةعّزوم
اًرباعجاتنإلالعجةيلمعمامتإىلإرشابملايبنجألارامثتسالاوةيملاعلاةراجتلا
نأ1997ماعةيمنتللةدحتملاممألاجمانربريرقتيفدروو.ةيموقلادودحلل
تانويليرتةعبرأبرُّدقاٍّومنتاينيعستلافصتنملالختدهشةيملاعلاةراجتلا
رالودرايلم315ّدحغلبرشابملايبنجألارامثتسالانأو،ماعلايفرالود
ةمظنألادويقنمتالفإلانميلامسأرلاويلاملاراشتنالانّكميو.)40(
:يدقنلالاملاسأرليملاعلاجامدنالايفةدعلماوعتمهاسو.ةيموقلا
نتيربةيقافتارايهنادعبةّيلحملاةباقرلاةمظنأنملاملاسأرّقفدتريرحت
،ةمئاعفرصراعسأةحلصملتباثلافّرصلارعسماظنبةّقلعتملازدوو
تاينقتميمعتو،رامثتسالاوةبراضملالئاسونمةديدجةعومجمراكتباو
ديعّصلاىلعةيلاملاتالماعملاىوتسميفةطاسولاوقيسنتلانيمأتىلعةرداق
ةراجتلامجحزواجت1995ماعتايادبعم.ةعاس24ىدمىلعينوكلا
.)41(اًيموييكريمأرالودنويليرت1.2رادقمةيبنجألاتالمعلايفةيملاعلا
دودحللرباعلا)42(ديدجلايلاملاداصتقالارّوطتلةركبملاتايادبلايفو
تفِصُوو)43(»ونيزاكلاةيلامسأر«ةرابعجنيارتسنازوستعضو،ةيموقلا
اذهمكحتيتلااًيملاعةلوادتملاوةبراضملايفةلمعتسملاةلمعلااًقحال
.)44(»نونجملام«اّهنأب،داصتقالا

روهظهذهةيملاعلاةيلامسأرلاءانبةداعإيفةمساحلارصانعلانم



ةرادإبةّفلكمتاسّسؤموتايلآروهظكلذكو،ةيموقلاقوفو،ةيلودتاقافتا
رمتؤمنمجتنو.ةيموقلادودحلاربعتالمعلاوعلسلاوسانللنرملاّقفدتلا
»ريشماهوين«يفةدلبمسابيّمسيذلا(1944ماعيف»زدوونتيرب«
يلودلاكنبلاو)IMF(يلودلادقنلاقودنص-نيتسّسؤمثادحإ)دِقُعثيح
ئشانلاماظنلانمةفلتخمبناوجميظنتىلإامهنمّلكفدهو-
ًّالثمتميلودلادقنلاقودنصرودناكةيادبلايف.)45(ةيلودلاةيلامسأرلل
نادلبلايفتالمعللتباثلافّرصلارعسمعدلدمألاةريصقضورقريفوتيف
ماظنراهناامدنعو؛تاعوفدملانازيمبّقلعتتةيفرظتالكشمدهشتيتلا
هزيكرتيلودلادقنلاقودنصلّوح،تاينيعبسلاةيادبيفتباثلافرصلارعس
ضورقريفوتةيغبيلودلاكنبلاسُِّسأو.ثلاثلاملاعلانويدةرادإوحن
امدنعنكل؛ةيملاعلابرحلادعبابوروأيفءانبلاةداعإةيلمعلدمألاةليوط
مزحىلعدامتعالاب،هذهءانبلاةداعإةيلمعنمربكألاءزجلالّوم
همامتهايلودلاكنبلاهّجو،)ةيكريمألالاشرامّةطخينعن(ةيئانثتادعاسم
ةلود23تّعقو1974ماعيفو.ثلاثلاملاعلايفةيداصتقالاةيمنتلاىلإ
ةينبيهو،)GATT(ةراجتلاوةيكرمجلاةفرعتللةماعلاةيقافتالاةعّنصم
كلذعبتو،اهترادإوةّعقوملالودلانيبعلسلاةراجتلاجمحتفىلإفدهت
اهتيالوتلمشيتلا)WTO(ةراجتللةيملاعلاةمظنملاءاشنإ1995ماعيف
ةسّسؤمّةمثو.يراجتلارامثتسالاوةيركفلاةيْكلملاوتامدخلاةراجتريرحت
ةيداصتقالاةيمنتلاونواعتلاةّمظنميهلاجملااذهيفةطشانىرخأةيلود
)OECD()ينامثلاةعومجماهدامعG8(1961ماعيفتسُّسأيتلا
تالكشمللةقّسنمتابراقمةيعانصلالودلاهلالخرّوُطتىدتنماهرابتعاب
ةكرحلايفاًسيئراًدامع،لازتالوةّمظنملاهذهتناكو.ةكرتشملاةيداصتقالا
ربعلاملاسأروعئاضبللرحلاّقفدتلامامأنمزجاوحلاةلازإىلإةفداهلا
يتلا)MAI(فارطألاةدّدعتملارامثتسالاةيقافتاكلذلّلثمتامك،دودحلا
روهظاًيلعف،هدّسجلبتاسّسؤملاهذهلمع،مّعدو.ءيسريصمبتينُم
نواعتلا(رامثتسالاتاّمظنموةيميلقإلاةراجتلاتاّمظنمنمةعومجم
ايسآقرشبونجلودداحتا؛ئداهلاطيحملاوايسآلودليداصتقالا
)ASEAN(ةّرحلاةراجتلاتايقافتاو،)يبوروألايداصتقالاويدقنلاداحتالا؛
ةدهاعم؛ةيلامشلااكريمألةّرحلاةراجتلاةيقافتا(فارطألاةدّدعتملاوةيئانثلا
)ايسآقرشبونجلودلةّرحلاةراجتلاةقطنمنادلبلةكرتشملاقوسلا
.ةينوكقوسىلإيلودلاداصتقالاليوحتىلإةعمتجمتفده
،يلامسأرلاداصتقالليملاعلاريرحتلااذهلةيسايسلاتايعادتلانيبنم



تايولوألاًقفو،يداصتقالااهطاشنةرادإىلعةيموقلالودلاةردقروهدت
موقتاهنكل،اهذّفنتوتارارقذختتلازتاللودلاف.)46(ةصلاخةيلحم
لعفب،ةديازتمتاقّوعمنكمملااهلمعرْيسهيفهجاويطيحميفاذهب
يتلالثم،ةيملاعلاةيداصتقالاتايقافتالاوتاسسؤملانعةمجانلاعاضوألا
عم،اًهاركإ،فيكتيثلاثلاملاعلانماًدلبناكأءاوسو.اًفلسْتركُذ
قودنصنمضرقىلعلوصحلللّهأتلاةيغب»يلكيهلاليدعتلا«تاّبلطتم
تاسراممةينطولاةعانصلامعديفهدهجُّدَُعياًيعانصاًدلبمأ،يلودلادقنلا
لودلاعفدتيملاعلاداصتقالاةبعلدعاوقنإف،ةلداعريغةيرامثتساوةيراجت
نعماجحإلاىلإامإو،اهبمايقلااهبردجيناكاملامعأبمايقلاىلإامإ
نمامردقبةيحضتلانإ.اهتيرحءلمباهراتختلتناكتاسايسولامعأ
ذإ،يملاعلاداصتقالاةموظنميفطارخناللطرشيهيسايسلالالقتسالا
ةعقرىلعسفانتلانمًالدبقاوسألانمبيصنبرفظلاىلعلودلاسفانتت
رابتعاىلع،لودلاةدايسلاًعجارتةيحضتلاهذهيفنأنوريثكىريو.ةيبارت
ديسجتالفارعأوتايقافتاةدئافلاهتطلسنمريبكردقنعلزانتتاهنأ
ةمكحتملاحلاصملااهيلعنميُهت،اًمومعةبساحمللعضختالتاسسؤملواهل
يلودلاكنبلاويلودلادقنلاقودنصلف(ةينغلالودلانمةقيضةعومجمل
تادنجألاْتسْرأاهرودبيتلاةينغلالودلاساقمىلعلِعُجتيوصتماظن
ةيمنتلاونواعتلاةمظنمو،ةيملاعلاةراجتلاةمظنمةماعزىلعتنميهو
يفاهسفندجتيتلاتايموقلاةيّدعتمةرباعلاتاكرشلاةدئافلو،)ةيداصتقالا
،عاضوألاهذهلظيفو.طيحملااذهيف،امّدحىلإ،دويقلانمّلِح
ىلعةرداقةيزكرمتائيهاهرابتعابًائيشفًائيشاهتناكمدقفتلودلاتحار
رويس«اهفصوبلمعلايفْتعرشو،اهدودحلخادةيدايسلاةطلسلاضرف
ةطلسلالخنملاومألاسوؤروعلسلاةكرحّرسيتنأاهنأشنم»ةلقان
.)47(»اهيفءاضقلا

نمددعبيتأتةملوعلانأبدئاسلاداقتعالاىلإتايمانيدلاهذهتّدأ
ةطلسلازكرمنيبًالصفكلذبًةئشنم،ةيطارقميدللةدشبةيداعملارهاوظلا
ةنطاوملاةناكمو،)يملاعفرظيفزكرملااذهلثمدوجوةجردىلإ(ةلعافلا
ةيطارقميدلاتالاقملاهذهتتاب،ثيدحلاقايسلايفو.ةبساحملاوليثمتلاو
ةلعافلاةيداصتقالاوةيسايسلاةوقلاعمٍشامتمٍوحنىلعةداعلايفمَّظَُنت
ةيسايسلاةطلسلاةلكيهةداعإعم،نكل.ةدايسلاتاذةلودلاىوتسمىلع
ليثمتلاوةيطارقميدلاةَنطاوملاميظنتَدََقف،اهلقنوةيموقلاةلودللةيداصتقالاو
ةسسأمبايغيفو.هتيلعاف،ةينطولاتاسسؤملابّقلعتياميف،ةبساحملاو



عميزاوتلاب،ةعورشملاةبساحملاولعافلاليثمتلاوةيلعفلاةنطاوملاتازايتما
رهاظمتدصُرو.ةيطارقميدةمزأتأشن،ةيسايسلاوةيداصتقالاةطلسلاةملوع
بختنانميلوابسيولهحرطيذلاريثملالاؤسلايفةقدبةمزألاهذه
يفةكراشملابسنيندتنمرهاظملاكلتحوارتتو،)48(؟فراصملاباحصأ
تاسايسلابةناهتسالاىلإةيلاربيللاتايطارقميدلاربعةيّنطولاتاباختنالا
تارهاظتلاىلإ،ةجرفلانمبورضوحئاضفىلإتلزتُخايتلاةينطولا
ةيلودلاتالاكولاتاعامتجاةداعلايفقحالتيتلافنعلاةديازتمةيريهامجلا
يفةغلابملانمرذحلايّخوتمهملانمو.ةملوعللًةيماحّدُعتيتلاةفلتخملا
فّرصتةيّرحبظفتحتلازتالتاموكحلاف،لودلاةدايسنأشنمليلقتلا
تاسايسلاُمُظنىتحو،ةيلخادلاةيعامتجالاتاسايسلاُمُظنغوصيفةّمهم
لّكشتيتلايهةينطولاتاموكحلا،رمألاةياهنيفو.اهذيفنتوةيداصتقالا
ردجي،ركُذامءوضيفو.هزيُجتوههّجوتوتايقافتالاوةيلودلاتالاكولاطاشن
اًبلاغوةملوعلارهوجيلاربيلوينلاقيوستلالّكشينيحيفرابتعالابذخؤينأ
ةظفاحملاوقاوسألاهذهثادْحإنإف،مكحلاعجارتىلعًةمالعذخؤيام
تاذلودلايعوباهانبتتةيسايستارايخةجيتناًدبأوًامئادامهاهيلع
كراشتو.فلتخمبولسأباهعابتانكمملانمناكتارايخيهو،ةدايسلا
ةمئالملاعاضوألاخيسرتيفسامحلاوةرادإلانمةفلتخمتاجردب،لودلا
لمعلابنييلودلانييداصتقالانيلعافللحمسيامب،اهيلعظافحلاوقوسلل
اهذّختييتلاةديدجلاةئيهلاىلإةبسنلاباًضيألاحلايهكلتو.راهدزالاو
وحنىلعةّمظنملاةيسايسلاتاكرحلاىلإةفاضإ،ةيملاعلاةمكوحلالكش
اذإىرنسو.)49(روهظلاروطيفيهيتلاو،اًيملاعاًمامتهايقلتويملاع
.ةيطارقميدلاىلإملاعلاينطاومتاعلطتّيبليساذهناك
ةيوهلاةدامعَزُْنتذإ،اًضيأيفاقثلالاجملاىلعةملوعلاتايمانيدلمعت
ةيسايسويجلادودحلاربعقفدتلابذخأتواهقطانمنماهتاسرامموةعامجلاو
ةنضاحاهرابتعابةيموقلاةلودلارودعجارتاملثمو.)50(ديازتمٍرسيب
ةفاقثلاوةيوهلاباعيتساىلعاهتردقنإف،يداصتقالاويسايسلاطاشنلل
دعبام«ةيعضوئشنتلةدعلماوعترفاضتو.اًضيأتعجارتةعامجلاو
تدعاصتيتلاةيلودلاةرجهلاف؛ةملوعلابطبترتاماًبلاغيتلا»ةيموقلا
ةيتاتشلاتاعامجلاوقارعألاةدّدعتملاتاعمتجملارثاكتاهبحاصريبكلكشب
،هكالهتساويريهامجلايفاقثلاجتنملارشنّرسيتيتلامالعإلاتاناقتزوربو
تافاسمربعصاخشألانيبرشابملاوةفلكتلاديهزلالاصتالاىلإًةفاضإ
ةيلصألاةّيلحملاةيفاقثلاتاعانصلاةيامحىلعلودلاةردقلؤاضتو،ةعساش



طبترتيتلاو(اًفنآاهيلإراشملاةّرحلاةيملاعلاقوسلاعاضوأّمضخيف
.)عَّلَُستوةيركفلاةيْكلملالكشذختتامدنعةيفاقثلاتاسرامملاوعلسلاب

يفحجنتلترفاضتتايمانيدلاهذهنأيفّكشال،رصاعملاقايسلايف
عضخت،كلذعمو.هنيعبيفارغجعقوميفّزكرتلانعةفاقثلاةرهاظداعبإ
ةملوعلانإلئاقيأرةمثف؛داحلدجلةيفاقثلاةملوعلاىلعةبترتملاراثآلا
يجيردتلاسناجتلاثادحإيفةريخألاةلحرملا،ثيدحلاثاثتجالاةورذيه
ةعماجةدحاوةيكالهتساةفاقثىلإاهليوحتوةيفاقثلاتازيامتلاىلعءاضقلل
تايالولايفتايموقللةرباعلاةّلتكتملامالعإلاتايروطاربمإنمةثعبنم
بلصنمتتأةثيبخةلالسيهةملوعلانإف،روظنملااذهنمو.ةدحتملا
ةيلامسأرلليسايسلاداصتقالااهروهظنمنّكمو،يكريمألايفاقثلارامعتسالا
ريغ.ةيفاقثلاوةيموقلاتايصوصخلاسمطلةفدارميهو،ةنهارلاوأةرخأتملا
ةرهاظىلإريشتةملوعلاف؛رخآروظنمنمًةماتقّلقأودبيرظنملاَّنأ
ظفاحتو،اهتافاقثةرجاهملاتاعامجلابلجتثيح،نيتيفاقثلاةنجهلاوةرياغملا
ثيح،ةديدجلااهتماقإنطاومتافاقثنيبواهنيباًراهصناثدحتو،اهيلع
ىلعملاعلاربعنيرشتنملاةيبرغلاةيريهامجلاةفاقثلاتاجتنموّقلتملمعي
تحنوهدارملاو،ةيصوصختاذةيعادبإقئارطبتاجتنملاهذهّكلمت
تافاقثلانأيفبيرال،انهو.)51(يملاعلاويلحملانيبضوافتتايوه
ريثأتتناعًايدودحضعبباهضعبةلصتملالودلايفةدوجوملاةكسامتملا
نأاًيلجودبي،ساسألااذهىلع.سأيلابجويالاذهنكل،ةملوعلاتارايت
رثكأرّرحتمويّحصويعيبطةملوعلايفدّسجتملادودحملاريغيفاقثلاحقالتلا
يأيفةلوزعملاةيموقلاةفاقثللامّدحىلإعَنطُْصملاءانبلاهيلعناكاّمم
.ىضمتقو

يكبشلاعمتجملا:اًعباس
ىلإىعسييتلارهاوظلاةعومجمهعمو،»يكبشلاعمتجملا«موهفملمشي
اهركذقبسيتلاةسمخلاتاباطخلااهيلعيوطنتةريثكرصانع،اهفصو
لوذبملادهجلاةورذيهيكبشلاعمتجملاةحورطأنأاذهينعيالو.زاجيإب
ةمتاخدنعملاعلاهيلعادغامفيصوتىلإيمارلاوةيضاملادوقعلالالخ
امنإو.ةملوعلاوأ/و،ةثادحلادعباموأ/وتامولعملاعمتجم.نيرشعلانرقلا
مهفىلإةيمارلاوةثيدحلاتالواحملانمٍةبكوكموجننيبمجنىرحألابيه
.ةطبارتملاةيعامتجالاوةيسايسلاوةيداصتقالاىوقلانمٍةعومجمفيصوتو
تقولايفموجنلاهذهنيباًعوطسدشألاهنأىلإانهابتناتفليوهو
نيباًديدشاًهبشاندجواماذإشهدننأيغبنيالهنأعم،نهارلا



يتلاةسمخلاتاباطخلايفاهاندجويتلاكلتويكبشلاعمتجملاةحورطأ
اًصاخًائيشفيضتيكبشلاعمتجملاةركفنإف،ّمثنمو.هالعأاهانشقان
.راوحلااذهىلإاًزيممو
اهيفرهظتيتلاتاعمتجملاىلع»يكبشلاعمتجملا«ةرابعقبطنت
دجوتتاعمتجملاهذهنأيفّلثمتتىلوألاةصيصخلا:ناتيساسأناتصيصخ
عيزوت/ةرادإولاصتالانم)ديدحتلاهجوىلعةيمقر(ةدّقعمةناقتاهيف
طّسوتتيتلاساسألاةيتحتلاةينبلالكشتةناقت،يكبشوحنىلعتامولعملا
شقانيسو.ةيداصتقالاوةيسايسلاوةيعامتجالاتاسرامملانماًديازتماًددع
اذإ،ةبارغرثكألاوةيناثلاةيصاخلااّمأ.ليصفتلابتاناقتلاهذهيلاتلالصفلا
يفاهتسسأموةكبشلاجاتنإةداعإيهفةيكبشلاتاعمتجملايف،ريبعتلاّحص
ساسألالكشلااهرابتعاب،)اهنيبو(ةيكبشلاتاعمتجملانمناكمّلك
تايعمجلاوتائيهلانمعساوقاطنربع،ةيناسنإلاتاقالعلاوتاميظنتلل
لوألالصفلااذهيقابصّصُخيفوسو.ةيداصتقالاوةيسايسلاوةيلهألا
اهحنمتيتلاتاعمتجمللةماعلاتامسلاو،ةكبشلالّكشتةعيبطيفعّسوتلل
.اهلكشةكبشلا

تاكبشلا1-
.تاقفدتلاوطباورلاودقُعلا:ةسيئررصانعةثالثنمتاكبشلاّفلأتت
ارًيثك،اّهنأعم،لقألاىلعىرخأةطقنبةلوصومةدّدحمةطقنيهةدْقعلاو
ةدقعلصيفطبارلاامأ.رثكأوأنييرخأنيتطقننيبطبرةطقننوكتام
.طباورلالوطىلعاهلالخنمودقعلانيبّرمياموهْقفّدلاو.ىرخأب
ةدقعقيدصّلكاهيفّلثمي،ًةكبشءاقدصأةعومجمّدعننأكلذلاثمو
مهرثكنيرخآبًةداعةلوصوماهّنكل،لقألاىلعرخآقيدصبةلوصوم
نيبمظتنملالاصتالاو.رخآفرطربعوألقتسموحنىلعنوطبارتمكلذك
مأاًرشابمناكأءاوسو،رخآطاشنربعاّمإومالكلاباّمإ،ءاقدصألاءالؤه
ةرثرثنممهنيبّرميامو،مهنيبلصييذلاطبارلاوه،امةناقتةطاسوب
.ْقفّدلاوهنْوعوّبحودييأتوةميمحةقادصو
،دّدحتيتلاتاريغتملانمددعرصانعلاهذهنمرصنعّلكبنرتقي
بيساوحلاوًالثمءاقدصألاك(دقعلانوكتو.اهنْيعبةكبشيأةزيم،ًةعمتجم
وأةمئاد،ةلّوحتموأةتباث،ةنكاسوأةطشن،ةفيعضوأةيوق)تاكرشلاو
نأنكميو.تاقفدتلاعاونأّىتشلنيّقلتمةكبشوأرداصمةكبش،ةيتقو
ةصاخ،ةّشهوأةيوق)دوقعلاوةيندعملاكالسألاوةلسارملاك(طباورلانوكت
ةيزاوتم،ةّفثكموأةليئض،ةضئافوأةديرف،ةددعتموأةدرفم،ةماعوأ



وأةريزغنوكتف)لاملاوتانايبلاوةرثرثلالثم(تاقفدتلااّمأ.ةلخادتموأ
وأهاجتالاةيداحأ،ةلدابتموأبناجلاةيداحأ،ةّعطقتموأةدّرطم،ةيندتم
.اهلىنعمالوأىنعمتاذ،نزاوتلاّةلتْخموأةنزاوتم،تاهاجتالاةدّدعتم
،ةكبشللةنّوكملارصانعلااهلمحتيتلااهريغوةريغتملاتازيملاهذهلاًْقفو
وأةيزكرمنوكتنأاهلنكميْذإ؛تايصاخلانمددعةكبشللنوكي
وأةيبتارت،)اهلزكرماليأ(ةعّزوموأ)زكارملاةدّدعتميأ(ةيزكرمال
دقعلاددعلةتباثدودحاهل(ةيهانتم،اهلّدحالوأةدودحم،ةيقفأ
وألانملاةلهس،)طباورلاودقعلاددعلدودحال(ةرثاكتموأ)طباورلاو
نمليلقددعلصتيثيح(ةّزكرم،ةيرصحوأةلماش،اهيلعلوصحلارّذعتي
لوصومدقعلانمارًيثكنإيأ(ةعّسوموأ)ةيوقوةفيثكطباوردقعلا
ةدّدعتملاوةلدابتملاتاقفدتلاراسملّهست(ةيلعافت،)ةّشهوةليئضطباورب
.)هاجتالاةيداحألاتاقفدتلانمّالإنّكمتال(ةيلعافتريغوأ)تاهاجتالا

تاسرامملانماًديازتماًددعنأىلإيكبشلاعمتجملاةحورطأريشت
لوحمظتنيةرصاعملاةيداصتقالاوةيسايسلاوةيعامتجالاتاقالعلاوتاسسؤملاو
نأعم،طباورلابةلوصوملادقعلانيباميفتاقفدتلاثيح،يكبشلالكشلا
هذهاهجمدةيفيكبسحبريغتياهصئاصخوتاكبشلاهذهلقيقدلابيترتلا
،ريبكلكشب،هذهجمدلاتايلمعدمتعتو.ةريغتملاةيساسألاةثالثلارصانعلا
دجوتيتلا)ةيخيراتلاتاقايسلاىلعيأ(ةيباطخلاوةيداملاعاضوألاىلع
تاسّسؤملاوتايعمجللمّدقيةكبشلالكشنأحيحص.تاكبشلاهذهاهيف
يففقينأنكمياهضعبنأّالإ،ةديدجةيميظنتتاناكمإةيناسنإلا
.تاكبشلاهذهاهنمتقثبنايتلااهتاذطورشلاعمةهجاوم

يكبشلاعمتجملاصئاصخ2-
ةبرجتوةوقوجاتنإتاكبشنم...يكبشلاعمتجملانّوكتي«،زلتساكلاًقفو
يتلاةيملاعلاتاقفدتلانمةيضارتفاةيعقاوةفاقثئشنتنأاهنأشنم
ّلحييذلاعمتجملا-يكبشلاعمتجملاو.)52(»ناكملاونامزلاىلعىلاعتت
ةسايسلاتالوقمربع،ىرخألاكشأّلحميكبشلاميظنتلالكشهيف
-ةفاقثلاوداصتقالاو
عمةقالعلابهالعأاهانشقانيتلاتايمانيدلانمريثكتارامألمحي
ةرخأتملاةيلامسأرلايفةدئاسلاعاضوألامستيتلاىرخألاتاباطخلا
ةيزكرمذْخأنأاًضيأحيحصو.ةيلودلاتاقالعلاوةيلاربيللاةيطارقميدلاو
تالواحملاهذهىلإاًزيممًائيشفيضينأهنأشنمرابتعالابيكبشلالكشلا
عمتجملاةحورطأنإف،كلذبو.اههنكديدحتونهارلارصعلاحورمهفل



لصفلااذهيفْتحرطيتلاةفلتخملاتاعوضوملانمارًيثكلواطتيكبشلا
نمددعلزعىلإهتيضرفحرطيفدمعدقزلتساكناكو.اهددعفِعاضتو
يفاًمُُدقيضملالبقو.يكبشلاعمتجملا،ًةعمتجم،لّكشتيتلاصئاصخلا
ىلإنايتإلاانبردجي،باهسإبةيلاتلالوصفلايفصئاصخلاكلتةشقانم
.زاجيإبانهاهركذ
،»يتامولعم«يلامسأرداصتقاىلعةيداصتقالايكبشلاعمتجملاسسأموقت
تاداصتقايهو.فرصلايعانصلايلامسأرلاداصتقاللسكاعمهنأىنعمب
اًصوصخ،اهرشنوتامولعملاوةفرعملاديلوتةيولوأسكعتلاهتلكيهتديعأ
كلذكيهو.اهطبضوقاوسألاوجاتنإلاتايلمعرْيسنيسحتبّقلعتتاهنأ
ةدايزيفةنورملاعابتاولصاوتملاينقتلاديدحتلاىلعدّدُشتتاداصتقا
طمنعفديو.)53(ومنللسيئرلاردصملاهرابتعاب،دحىصقأىلإجاتنإلا
دّدجتمويعّسوتلكشذاختاوحنةيلامسأرلابتامولعملاىلعمئاقلاةيمنتلا
.يكبشلاعمتجملاقمعيف
يفف.يكبشٍرارغىلعو،يملاعوحنىلعيكبشلاعمتجملاداصتقامظتني
لاملاسأرءاوتحاعمةيموقلاةلودلاةردقدارطابصقانتتيكبشلاعمتجملا
نيحيف،ةتباثلاةيميلقإلااهدودحنمض)ةيتامولعملاعلسلااهيفامب(علسلاو
لثم(دقعلانيبو،اهلالخوأدودحلاهذهربعرسيلانمديزمبقفدتت
.اهتاذيهتاكبشكمظتنتاماًبلاغيتلا)قاوسألاوقطانملاوتاكرشلا
لاومألاسوؤردييقتنمرثكأةيفارغجلادودحلاباًديقملمعلاىقبيو
ةيكبشلاجاتنإلاتايلمعةنورموةديازتملاةرجهلارفاضتَّنأعم،علسلاو
ام.لمعلابةنراقمهترطيسولاملاسأرةوقنمديزتقئارطبكلذففخت
ذختالب،لوألاماقملايفيموقساسأىلعاًمظنميملاعلاداصتقالاداع
لاصتالاتاناقتةطاسوبةلصتمتاكبشنماهرودبيهةنَّوكمةكبشلكش
بّعشتيوعّرفتييذلاجذومنألاكلذ،هسفندحاولاجذومنألاتاذ.تامولعملاو
لمعلانكامأوعيراشملاوتاكرشلاوندملاوقطانملايف،داصتقالاءاجرأيف
تاكبشةئيهىلعكلذلكنيوكتدلَُقيثيح،دارفألالامعلاىدلىتحو
داصتقالانأزلتساكظحالو.ىوقلاةتوافتمدقعىلعلمتشتةتقؤموةنرم
ةظفاحملاعمةينبيفىنُبيالامةينبيفينبي«،يدروفلادعباميملاعلا
يفيبسنلاعجارتلايهةدحاوةجيتنىلإكلذيّدؤيو.)54(»ةنورملاىلع
ةيعامتجالاوةيداصتقالاوةيسايسلاةطلسلاميظنتىلعةيموقلاةلودلاةردق
.يكبشلاعمتجملايف
ىلإو»ينمزالنمز«ىلإناكملاونامزلاةبرجتلوحتت،يكبشلاعمتجملايف«



،نامزلاوناكملانعنيلصفنمريغرشبلاشيعي.)55(»تاقفدتللناكم«
اًصوصخ،ارًيثكعونتتنأنكمينامزلااذهوناكملااذهانشيعةبرجتنكل
.ّةيعنصاهلعجتوةناقتلااهطسوتتامدنع

ةدِواعمةيوضعتارودوأتاقلحهفصوبنمزلارشبلاشيعيامًةداعو
تالّدعمبومساوملاو،راهنلاوليللافالتخاو،ةيعاقيإلامسجلاتاكرحلثم(
مهتائيبلاًدادتماهرابتعابناكملاةبرجتنوشيعيامك،عقوملابسحبةدّدحم
اهربعلصاوتلاواهيفرفسلامهنكمييتلاةفاسمللو،)نوشيعيثيح(ةمظتنملا
عقومي»عيضوملا«ـباًروعشناريثت،ناتعمتجم،ناتبرجتلاناتاهو.اهتيؤرو
.اهقسنيوةكرتشملاةيرشبلاتاعامجلاتاطاشنميظنت

تاعاسلاةطساوبنمزلاسايقديحوتلثم-ةناقتلاطّسوتلمعيو
دودحعيسوتىلع-لصاوتلاولقنلاتاناقتروطتو؛قطانملاوميواقتلاو
لثم(عساوقاطنىلعاهنيبقيسنتلاوتاعامجلانيوكتنمنّكميو،ناكملا
ةيلحملاةيعيبطلادويقّلكيفاًنكممناكامريثكبّىطختي)ةيموقلاةلودلا
دودحلاكلذبةزواجتم،لاصتالاولقنلاتاينقتريوطتىلإةفاضإ،نكامألاو
نّيعمقاطنىلعةطبارتموةيعانطصاتاعومجمءاشنإو،ناكمللةقيضلا
.)56(ةيعيبطلادودحلاّلظيفهيلعتناكاّممربكأ)ةيموقلاةلودلالثم(
يسايسلاويعامتجالاطاشنلاهيفىظحيّزكرتييذلايكبشلاعمتجملايفو
يتلاتاناقتلارثاكتعمو؛تامولعملاتاقفدتىلعاًديازتماًّزكرتيداصتقالاو
،نمازتمتقويفوةعساشقطانمربعتامولعملانملئاهّمكلدابتحيتت
دقل.يهتنيداكينييلحمنيرمأامهفصوبناكملاونامزلاناسنإلاشيعنإف
ةعرسلانمةقوبسمريغتايوتسمقيقحتيفةبسوحملاتاكبشلاتحجن
،يعامتجالالصاوتلاىلعًاباجيإسكعناام،تالآللقاطنلاعساولالامعتسالاو
دعيملو.نّيعمناكميفهرصحوطاشنلاديحوتىلإةجاحلانمّصلقو
مجحلانمَّدحتنأ-ناكملادويق-ةيلحملاناكملاونامزلاةبرجتعسوب
تامولعملالدابتهنعّربعييذلاةيمهألااديازتميرشبلاطاشنلليمانتملا
ّدَُعيو،ًالصاوتماًرّوطتفرعييكبشلاعمتجملانإ.يملاعيكبشمالعإربع
ءاضف«يفمهدوجونمةيمهألقأنّيعمميلقإيفهئاضعأدوجو
نم.هريغومساحلايداصتقالاطاشنلاهلخادثدحييذلاناكملا؛»تاقفدتلا
،يكبشلاعمتجملايف،ةيرشبلاةعومجملاضوختقلطنملااذهنموتاطاشنلا
ريغةبرجتاهرابتعابناكملاةبرجتوةينمزالةبرجتهرابتعابنمزلاةبرجت
رايتروهظىلإةيمانيدلاهذهتّدأ،ةيفاقثرظنةهجونمو.ناكمبةدّدحم
ةفاقثلاهذه.)ميلاقألانيبتافالتخادوجونممغرلاىلع(يملاعيكالهتسا



،ةيوضعلانعدعبلاّلكاًديعبىقبياًيملاعلماكتتولماشيمالعإٌماظن
ةنجهلانماًيحطسهيلعوودبيامممغرلاىلع،ًاطرفماًيعقاوو،اًعلخنمو
يكبشلاعمتجملاةفاقثدجوتو.ىتشةيملاعتافاقثنمرصانعىلعلامتشالاو
اهمسودقو؛ناكميأنميتأتالاهنكل،ناكملكيفةيناكماللاوةينامزاللا
.)57(»يضارتفالاعقاولاةفاقث«:ةّزفتسمةيثادحدعبامةرابعبزلتساك

،ةكبشلاىلإذافنلاىلعفعضلاوةوقلاّفقوتت،يكبشلاعمتجملايف
يداصتقالاطاشنلاهيفمَّظُنيعمتجميفف.تاقفدتلاىلعةرطيسلاو
ذافنلالّكشي،تاكبشةطاسوبوأتاكبشةئيهىلعيعامتجالاويسايسلاو
اًردصمو،فعضلاوةوقللًاطرشو،ءاصقإلاوءاندإللًةبتعتاكبشلاكلتىلإ
سارحرودب«،زلتساكروظنمنم،تاكبشلاعلطضتامك.عوضخلاوةنميهلل
ةايحلالعجيام،صرفلانمارًيبكاًددعاهلخاديفةكبشلاّرفوتو.تاباوبلا
بايغلاوأةكبشلايفروضحلاّلثمي«هسفنتقولايفو،»ةريسعاهجراخ
يفرييغتلاوةنميهللاًساسأاًردصمتايرخألاءازإةكبشلكةيمايندواهنع
طرشىندأ)ةدقعلاجذومنأ(تاكبشلامهأىلإذافنلاّلثميو)58(»...انعمتجم
.يكبشلاعمتجملايفةيسايسلاوةيداصتقالاوةيعامتجالاةيوضعلاطورشبعتمتلل
ينعيالاذهنكل،نامرحلاىلإيدؤياهيلإذافنلامدعنإف،لباقملايفو
.صرفلايواستوةرداقلاةيوضعلابعتمتلانمكنّكمياهيلإذافنلادّرجمنأ
نيزاومفلتختنأيفيكبشلاعمتجملاجذومنألمأي،ةراشإلاتقبسامكو
ةيسايسلاوةيراجتلاوةيلاملاوةينقتلا(تاكبشلاةكبشلخادىوقلا
تاكبشلاضعبودغتثيحب،عمتجملاجيسنلّكشتيتلا)خلإ...ةيعامتجالاو
.اهاوسنمىوقأ)اهنيبلصيامو(دقعلاو

،)ةيلاملاتاكبشلالثمًايوينباًمهمًاطاشنتاكبشلاضعبطّسوتيفوسو
لثم(يوينبلاىنعملاباًيبسنّمهمريغًاطاشنرخآلااهضعبطّسوتيسنيحيف
اهّدلويتاقفدتلادقعلاضعببقاريفوسو.)يعامتجالالصاوتلاعقاوم
ىرخأدقعموقتنيحيف،)تايسنجلاةدّدعتملاةيمالعإلاتالتكتلاكلذنم(
كالهتسالالثم(ايندةرطيسالإاهيلعسرامتاليتلاتاقفدتلالابقتساب
اًماجحأوًافانصأاهئاوتحال،ةيّرسنوكتسفىرخألادقعلاضعباّمأ.)يدرفلا
ارًيخأو،)نينطاوملاةّماعلثم(ىرخألادقعللةحاتُمريغتامولعملانم
تاباّوبلاوتنرتنإلاتامدخودّوزمكلذنم(اًذوفنرثكألادقعلاموقتس
يتلاةيتحتلاىنبلاوةيكبشلاطباورلاىلإذافنلاىلعةرطيسلاب،)ةينورتكلإلا
نيحيف،اذكه.اهمادختساو)دارفألانيمدختسملالثم(ةوقلقأىرخأدقعل
الّهنأالإ،يكبشلاعمتجملايفنامرحلامدعلىندأًاطرشذافّنلالكشي



عمتجملاتاقرافمنم،عقاولايفو.لاوحألانملاحيأبةاواسملانمضي
هئاضعأبلغأىلإةبسنلاب،ءاندإللايندلاطورشلانامضهنأةريبكلايكبشلا
هيلإيّدؤينأنكمييذلايرذجلازجعلاويلكلاءاصقإلابّنجتيلاتلابو(
اماهيلعموقييتلاةيتحتلاةينبلاىلإذافنلانمرثكأمهلحيتيال)كلذ
.ةدودحملاةرطيسلاوةاواسملامدعنمهنوناعي

يفةيعامتجالاوةيسايسلاوةيداصتقالاةيلعافلاَّنأَّمثنم،ةيقيقحلاىقبت
اهيلعلمتشتنأبهيفماصفناالٍوحنىلعةطبترميملاعلايكبشلاعمتجملا
ذافنلاىلعةرطيسلاودغت،طورشلاهذهلثميفو.اهيندتوتاكبشلاكلت
َىصُْقملاوىَنُْدملانيبةمسقلاودغتو،ةنميهلاوةطلسلاتايلآنمةمساحةيلآ
.ةيداملاوةيسايسلاهبقاوعهلبتارتطخ
ثيح،يكبشلاعمتجملايفةيوينبّةيصاخوهبتارتلااذهَّنأبجعالو
ىلعوأ،يملاعلاداصتقالاطيحميفاهلمكأبنادلبوأقطانمىلعرَكُْني
ةيداصتقالاوةينقتلاتاكبشلاىلإذافنلا،هتاذزكرملايفاهلمكأبتاقبط
زلتساكهيلعقلطأاماذهو.اهنعىصُقتوةمساحلاةيعامتجالاوةيسايسلاو
مهيلعَمِكُحٌسانأاهنطقيذإ،»ةيتامولعملاةيلامسأرللءادوسلابوقثلا«مسا
وأكالهتسالاوألمعللنيلَّهؤمريغ(ةيمهأوأةميقالباونوكينأب
جراخاًيفاقث/اًيعامتجا«مهٌسانأ،يملاعلالاملاسأرروظنمنم)ةيعرشلا
ملألانمّرفممهلكرتيال«يذلارمألا،»دئاسلاعمتجملاملاوععملصاوتلا
دهشملانولخدينيذلاكئلوأبيصتويرشبلاطرشلابلزنتيتلاةاناعملاو
.)59(»كلتوأةقيرطلاهذهبيعامتجالا

نيبضقانتلاوهيكبشلاعمتجملايفةمواقملاوعارصللسيئرلاردصملا
نإف،هنايبقبسامك.يناسنإلاىنعملارّذجتوةكبشلليناكماللاعباطلا
ةيسايسلاوةيعامتجالاتايلمعلاانشيعاًينقتّعلخييكبشلاعمتجملا
عمعيلختلااذهضراعتي.اهيلعةرطيسلاوةطلسلاّعلخيو،ةيداصتقالاو
ةجاحعمضراعتيامك،ناكملاونامزلاوةايحلانيبيرهوجلاقيثولاطابترالا
شيعلاطورشىلعةعَّضوملاوةرطيسلانمردقةسراممىلإةحلملارشبلا
،ةمكاحلاتايلمعلامظعم«نوكتيكبشلاعمتجملايفهنإف،زلتساكريثيامكو
نوكيو.تاقفدتلانمءاضفيفةّمظنمتامولعملاوةروثلاو،ةزكرتملاةطلسلاو
،اذكه.»ّيلحمساسأىلعًامئاقلازيال،ىنعملاو،ةيرشبلاةبرجتلامظعم
ةيسايسلا،ةيزمرلا،ةيداصتقالاةيلمعلاةحازإ«ىلإيكبشلاعمتجملادمعي
ةسراممويعامتجالاىنعملاءانبهيفنكمييذلالاجملانماًديعبةسيئرلا
.)60(»ةيسايسلاةرطيسلا



ةيناكماللانيباًقيمعاًرتوتيدبييكبشلاعمتجملانأىلإريشياذهو
ةدينعلاةبغرلاويكبشلاطّسوتلااهبمسَّتييتلاةدرجملاةيناكماللانيباًقيمع
ريغرتوتلااذهو.ةددحمةنكمأيفمهتاويحاوسرغينأيفرشبلاينبىدل
دكؤي،ةيلحملاةيوهلاوةملوعملاةناقتلانيبةعيطقةجيتنوهيذلاو،لولحملا
اذهو.)61(»تاذلاوةكبشلانيبعارص«اهنأبزلتساكاهفصوبارتغاةلاح
ةيعامتجالاتاوادعلانمديدعىلعثعبييذلاببسلاوهعارصلا
،ةدعةينيعًالاكشأتاوادعلاهذهذخأت.يكبشلاعمتجملالخادةيسايسلاو
ةطلسلاسيسأتةداعإىلإةيعاسلاتاكرحلانمةعومجمبلّصتتيهف
،)ملوعممٍلاعيفانمدام،نايحألاضعبيفةيموقلاينعتيتلا(ةّيلحملا
.ةيئيبلاوةيفاقثلاوةيداصتقالاوةيسايسلاعاضوألاىلعةيطارقميدلاةرطيسلاو
هذهنماًددعنأ-يلاحلاانرصعتاقرافمنملب-تفاللانمو
،ةيكبشلاةقيرطلاىلع،)نايحألاضعبيفاًيلود(هتاذوهمَّظنمتاكرحلا
.ةدقعموةنقتمةيكبشتاناقتمادختسابو

ةيتامولعملاحور:ةمتاخ
،لاحلايههذهو.هيّمسيامّلكبمسايأحوبينأمسالنكميال
يغبني،كلذعمو.دوهعلاوأةيعامتجالاتاليكشتلاءامسأةلاحيف،اًصوصخ
يذلاعمتجملايفلوادتملاوساسألاىزغملاىلإ،لقألاىلع،ريشينأمسالل
،زّفحملاأدبملاوأ،حورلاوهءوضلامسالاهيلعيقليامو.هلخاديفنّوكت
نمًائيشمسالاريثينأًةفاضإلّكشياممو.نيددحمناكمونامزبصاخلا
باتكلااذهةيقبرظنتفوسو.هنعحصفييذلاأدبملايفيدقنلالمأتلا
عمتجملاعمةقالعلابريياعملاهذهّيبلي»يكبشلاعمتجملا«ناكاذإاميف
فوسو.نيرشعلاودحاولاونيرشعلانينرقلانيباًرسجلّكشييذلايملاعلا
تاسايسلاوتاداصتقالاوتاناقتللًالصفمًءاصقتساةيلاتلالوصفلامدقت
.مسالااذهتحتعمتجتيتلاةيعامتجالاتاسرامملاو
حورلربيفهصصخيذلايزازفتسالافيرعتلاةشقانمبلصفلااذهأدب
؟يكبشلاعمتجملاحوريهام.حورلاىلإةرقتفماهنأباهفصونيح،ةثادحلا
)62(»ةيتامولعملاحور«هامس،»يكبشلاعورشمللاًيقالخأاًساسأ«زلتساكلَزَع
اًعمعمجتيتلاةكرتشملاةيفاقثلاةرفيشلايفدجوتَحورلاهذهَّنأىأرو.
هفصوقحتسيو.ةرصاعملاتاعمتجملااًعملّكشتيتلاةفلتخملاتاكبشلا
:ًاليوطاًسابتقاحورلاهذه
يفعطاقتتةريثكعيراشمو،ةريثكميقو،ةريثكتافاقثنمةَّفلؤماهنإ
،مهريغتةعرسبةرّيغتم،مهتايجيتارتسايلمتونيفلتخملاتاكبشلايكراشملوقع



اهنإ.ةيفاقثوةيميظنتتالوحتنمةكبشلاتادحوىلعأرطيامًةعّبتمو
طيلخو،يجيتارتسارارقّلكةفاقث،لئازلاورباعلاةفاقثاهنكل،لعفلابةفاقث
ةيضارتفاةفاقثاهنإ.تابجاووقوقحةعرشاهنمرثكأ،حلاصموبراجت
ضرفتويلمتةيدامةوقلب،لايخلاجسننمتسيل...هوجولاةددعتم
ثكمتالاهنكل.ةكبشلاةايحنمةظحللكيفةمهمةيداصتقاتارارق
.ةقباسلاتاقافخإلاوتاحاجنللماخةدامكبوساحلاةركاذىلإيضمت:ًاليوط
ةلواحمُّلكو.ةيضارتفالاةفاقثلاهذهنمضشيعلاّملعييكبشلاعورشملاو
مكحتنيددحمناكمونامزيفةيفاقثةرفيشكةكبشلاىلعفقوملاةرولبل
ةيتامولعملاةسدنهمئالتنأنمبلصأودغتذإ،مداقتلابةكبشلاىلع
تارادلاةعرسبةعيرسلاّقالغلا«ةفاقثيه»ةيتامولعملاحور«نإ.ةرّيغتملا
.)63(اهتاراشإجلاعتيتلاةيئوضرهكلا

يتلاةسمخلاتاباطخلانمباطخلكءادصأ،سابتقالااذهيف،ددرتت
،ةيدروفلادعبامو،تامولعملاعمتجمو،ّةيعانصلادعبام-اهركذىلعانيتأ
عمتجملاةحورطألاًدادنأوأعئالطاهفصوب-ةملوعلاو،ةثادحلادعبامو
فصونكمملانملعلو.حوضوبةّزيممةمغناًضيأكلانهنأريغ.يكبشلا
ةينقتلاتاسرامملايفةمغنلاكلتعامسىلعنيرمتهنأبباتكلااذه
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يناثلالصفلا
ةيكبشلاةناقتلا

تاراسملامهأنمدادتماىنعملااذهبوهو.ينقتٌعمتجميكبشلاعمتجملا
نأيعيبطلانمو.هنعًاقارتفاسيلو،ةثيدحلاةيبرغلاتاعمتجمللةيخيراتلا
لازتخالانمو،اهئشنموةيبوروألاةثادحلاةعيبطنأشيفاًرفاواًشاقنكانه
نمسيلهنأريغ.ةمساولاةديحولااهتيصاخةناقتلاربتعننأرفاسلا
راهدزاززعتيتلااهحوروةناقتلارودنمليلقتلاكلذكةمكحلا
رشععباسلانرقلاةيادبعمو.ةيعامتجالاةايحلاوةسايسلاوتاداصتقالا
ةفسلفلاةضبقنمةيملعلاةفرعملارشبلاررحينأنوكيبسيسنارفحرتقا
نمديزتو،مهعضونمنّسحت«يكنانعلااهلاوقلطينأو،ةيلمأتلا
نم،يعقاولاملاعلاىلعةرطيسلانأشنمو.)1(»ةعيبطلاىلعمهتطلس
نمناسنإلاهدقفاّمماًبناجديعتنأ،مولعللةيلمعلاتاقيبطتلالالخ
أشنقايسلااذهيف.ةءاربلاهترداغموهطوقسنّابإ،قلخلاىلعةرطيس
ىلعسناجتلانمىندأدحضرفيفحجنيذلاةثادحلليناقتلاعورشملا
تايجولويديأوحلاصموبراشمتاذممأناضحأيفعرعرتهنأنممغرلا
نإف،غربنيفوردنأراشأامكو.ةثيدحلاةيبرغلاتاعمتجملاتقّرفةفلتخم
ةمظنأوةيلامسأروةيكارتشانم،ثيدحلابرغلايفةيركفلاتارايتلارئاس
.)2(»سواشألاةعيبطلاوحتاف،نيسدنهملابتفتحا«ةيطارقميدوةينايلك
دحألظيفتعرعرتو،عورشملااذهنم»يكبشلاعمتجملا«ةركفتقثبنا
هنكمهفنإف،كلذل.يكبشلايمقرلابوساحلا:ةسوململاوةصوصخملاهتاجتنم
نيبةقالعلاةعيبطيفًاليلقركفتلاةرورضلابيضتقييكبشلاعمتجملا
هذهتامسمهأيفرظنلانعًالضف،اًمومعةناقتلاوةيعامتجالاةليكشتلا
.تاذلابطاقنلاهذهىلإقّرطتللٌصَّصخملصفلااذهو.اًصوصخةناقتلا
ةناقتلاتامسضرعبمتخنوةناقتلاتايرظنفلتخمةشقانمبأدبنسو
راثآلانيبمهألااهرابتعاب،نهارلاقايسلايفترهظيتلاةرصاعملاةيكبشلا
.اهحيتتيتلاصرفلاوةناقتللةيعامتجالا

عمتجملاوةناقتلاتايرظن:ًالوأ
ةناقتلاعمجتيتلاةلدابتملاةقيثولاةقالعلاىلعضرتعينمدجنداكنال
ىدموةقالعلاكلتةعيبطىلعاًعامجإظحالنالاننأالإ،ثيدحلاعمتجملاب
يتلاةصوصخملاةناقتلاعمةقالعلابو،ىرخأةرابعب.امهنيبلدابتملاريثأتلا
ةناقتلانيبةقالعلاةعيبطنأشيفمئاقلالدجلاميدقتنكمي،انهاهلوانتن



وهامتنرتنإلالعجييذلاوهعمتجملاله:يليامكثيدحلاعمتجملاو
:ىرخأةرابعب؟هيلعوهامعمتجملالعجييذلاوهتنرتنإلاَّنأمأ؛هيلع
؟ينقتٌءيش،كلذقوفيٌءيشاهنأمأ،تاودأدرجمةيكبشلابيساوحلاله
ةجراختاياغغولبللئاسودرجمتاناقتلاله:رثكألئاسملاواندّقعولو
؟)اهتمدخىلعرصتقتالو(تاياغلاكلتددحتاهنأمأ،اهنمدعبأواهنع
نإ؟اهتاذةناقتلامحرنمجرختتاياغلاكلتله،كلذنمىهدألاو
يتلا)ةناقت(»Technology«ةملكيفةوقبةرضاحاهلكتابذاجتلاهذه
ةملكريشتو.»logos«و»techné«نيتميدقلانيتينانويلانيتملكلانيبعمجت
»techné«يتلاةيقيبطتلافراعملانملاكشألاكلت،ةيلمعلانونفلاىلإ
ىلعزيكرتلايضفيو.ةديفمءايشأةعانصىلإةراهمباهذيفنتلاحيف،يدؤت
ةلآوأةادأاهنأىلعةناقتلاىلإرظنلاىلإةملكلانمبناجلااذه
اهلةقالعالتاياغيهو،مهتاياغقيقحتلرشبلااهمدختسيةدياحم
»ةملكلا«ىلإريشتف»logos«ةملكاّمأ.اهقيقحتلةلمعتسملاةينقتلاةليسولاب
ريدقتوهو،امءيشلرشبلاريدقتىلإريشتعسوألااهلولدميفو،قطنملاوأ
ىلعزيكرتلايضفيو.اًسناجتماًيقطنمٍّالكليحتستلةقرفتملارصانعلاعمجي
رشبلادّحوتةسرامماهرابتعابةناقتلاىلإرظنلاىلإةملكلانمبناجلااذه
قطنماهنإ،ملاعلايفمهتنونيكثيحنمصوصخموحنىلعمهطاشنو
جاتنةلزنمبيهو،ةيعامتجالاتاقالعلاوتاياغلانمةددحمةعومجملعماج
يفةناقتةملكلمحتاذكه.تاقالعلاوتاياغلاوكلتوةنونيكلاكلتدّسجي
ةناقتلاةعيبطنأشيفتاشاقنلالّوحتتاماًبلاغو.لقألاىلعنيينعماهتايط
قلعتيلدجىلإةيعامتجالاةليكشتلاوةيعامتجالاتاسرامملاباهتاقالعو
.ةضقانتمودبتيتلايناعملافلتخمنيبةمئاقلاتابذاجتلايفلصفلاةقيرطب

ةيتادألا1-
ُّرصي-اًعويشواًدارطارثكألابورضلانم-باطخلانمبرضدجوي
اهنعضّخمتت،اهلرهوجاللئاسووةدياحمتاودأتاناقتلارابتعاىلع
فصوتو.رشبلاونباهلهصصخييذلامادختسالاىلعاًمامتفقوتتجئاتن
اهمّمصتاودأاهنوكيفةناقتلارصحتاهنأل؛»ةيتادألا«ـبةرظنلاهذه
تاذاهارييتلاتاياغلانمددعمامتإللئاسوكهتعاربلضفبناسنإلا
لقنباهتيلعافيف،ةناقتاهرابتعاب،ةرايسلاةيمهأنمكت،ىنعملااذهبو.ةدئاف
لدابتريسيتيفتنرتنإلاةيمهأنمكتامك.رخآىلإناكمنمصاخشألا
تافاسممهنيبلوحتصاخشأنيبةقئافةعرسبتامولعملانمةلئاهماجحأ
مدختستنأنكميةيناقتلالئاسولانإف،ةيتادألاةبراقملاقفوو.ةعساش



ةفاقثتنرتنإلالقنتنأنكمي،لاثملاليبسىلع(ةفلتخمتاياغقيقحتل
كلتّدَُعتنأنكميو،)تايرحللةيداعلاةباقرلاوأ/وةيطارقميدلاةنطاوملا
يف،نكل،ةهفاتوأنأشتاذامإو،ةمومذمامإوةدومحمامإتاياغلا
بسحبو.اهتاذدحيفةناقتلاىلعبضغلاماجبصينل،لاوحألاقلطم
اهتيلعافبقلعتياميفالإةناقتلاىلإموللاهيجوتنكميال،جذومنألااذه
ةديجتاناقتنعثيدحلانكميالو.تاياغنماهيلإدهُعاممامتإيف
ميوقتلابصنيكلذل،ةرصاقىرخأوةلعافتاناقتنعامنإو،ةئيسىرخأو
نكميالًالثمتنرتنإلاو.لئاسولاىلعالتاياغلاىلعيسايسلاويقالخألا
.روصقلاوةءافكلارايعمىلإامنإو،رشلاوأريخلايرايعمىلإاًدانتساهميوقت

كلذ؛يقالخألانومضملايصُقتالةيتادألاةبراقملانأديكأتلابجونكل
تاناقتلانإلئاقلاأدبملابمزتلتةبراقملاكلتنوكنممغرلاىلعهنأ
ثيدحلاديلقتلانماًءزجكلذكّدَُعتاهنإف،تاياغلاهاجتةيدايحةصوصخملا
لمشيالو.عبطلابةدومحمةسرامم،اًمومع،يناقتلاديدجتلاىرييذلا
،ةلأسمةصوصخملاتاناقتلاهاجتةيتادألاهمزتلتيذلايقالخألاتمصلا
ةيتادألاةيقالخأودبتتاذلابةلأسملاهذهيفف.كلذكهفصوبيناقتلاروطتلا
نمأزجتيالءزج،ةبراقملاهذهبسحب،يناقتلاراكتبالانأل؛اًموسحماًرمأ
نّيبامكاًمامتو.كشنودنمةدومحمةياغوهيذلا»مدقتلا«راسم
هنّكمُيو،َناسنإلايناقتلامدقتلاةدئافلمولعلليلمعلاقيبطتلاررحي،نوكيب
فَّظوتنأنكمُيةيناقتلالئاسولانأحيحص.هّيقريفمهاُسيو،ضرألايف
اهتاذةناقتلاىلعةمئاللابىحنيّالأيغبنينكل،ةشحوتموةسيسختاياغل
.اهيفرشتنتيتلاعاضوألاو،اههجويواهبمكحتينممُالينأبجيامردقب
ّالأيغبنيعَّقوتمريغودوصقمريغوحنىلعةناقتللةئيسلابقاوعلانإ
ناسنإلانأبانّركذيكلذنإلبال،يناقتلامدقتلاةلصاوممامأًالئاحفقت
يفةطيحلانمديزملايّخوتومولعلاريوطتىلعانزّفُحيو،هعبطبءّاطخ
اهفصوب،ةناقتللةيتادألاةبراقملانأىلإةراشإلاردجتو.انتاريدقتوانتاباسح
ةيحانلانملّكش،قلطملايفاًدومحميناقتلامدقتلارابتعاو،ةيدايح
لظثيح؛ةضقانتملاةيملاعلاةيركفلاتارايتلانيببراقتللاًساسأةيخيراتلا
يقلامك،ثيدحلايلامسأرلايلاربيللاعورشملايفةيروحمةياغيناقتلامدقتلا
نثاربنمررحتتنيحةناقتلا(ةيسكراملاةيرظنلانمٍّلكيفاًغلاباًمامتها
ةمظنأجماربيفو،)حدكلانمررحتلاىلإيدؤتسةصاخلاةيْكلملاوةيلامسأرلا
.ةلودلاةيكارتشا

ةينارهوجلا2-



يعانصلاملاعلايفةيغاطلاتلظةيلئاسولاةيتادألانأنممغرلاىلع
ليدبباطخكلذلاًعبترهظو.ًالصاحنكيملاهيلععامجإلانإف،ثيدحلا
اهنعّرجنييذلامدقتلانإو،ةدياحمةناقتلانإةلئاقلاةحورطألالئاسي
اهتيمستىلعحُلطصايتلا(ةيرظنلاهذهدكؤت.لاوحألاقلطميفدومحم
نترامو)3(ربيفسكامنملكيبرغلاثارتلايفاهغاصو،»ةينارهوجلا«ـب
ىلع)7(نامغروبتربلأو)6(تنارغجروجو)5(لولإكاجو)4(رغدياه
ةيهامحورلاعبقتاهتاقيبطتوةيناقتلالئاسولليحطسلاعونتلافلخهنأ
عباطلايفو،ةيرشبلاحورلايناعمقامعأيفاهنطبتستةناقتللةيرهوج
تالآلانوكتالأنكميو.ةرطيسلامكحياهقطنمثيحتاعمتجمللدئاسلا
ضرفيال«:تنارغىرياملثم(اهلجألتمدُختسايتلاتاياغلانعةلوؤسم
ةفصبةناقتلانكل،)8()»اهبهمادختسانّيعتييتلاةقيرطلابوساحلاانيلع
تاقالعللاًصوصخماًرّوصتوملاعلااذهيفدوجوللاًنّيعمًاطمندّسجتةماع
،ُّدَُعتوأ،ّرطؤتةناقتلاَّنإفرغدياهةغلبسحبو.انيلعامهضرفتوةيرشبلا
ةقيرطلايهوأ،ملاعلاىلإرظنللًالماكتمًابولسأ«،تنارغبسحبامأ
،غربنيفنّيبيو.)9(»ملاعلايفمهدوجونويبرغلااهبربخييتلاةسيئرلا
:اًيلجًانايبنيينارهوجلاتاعانق،ةينارهوجلاتابراقملا

.ةصوصخماًميقدّسجتلبةيدايحتسيلةناقتلانأنوينارهوجلاىري
طمنلّكشتاهمدختستيتلاتاودألاو.اًمامتاًيئربسيلاهراشتنانإفكلذلو
.انتايحيفسيئرلالعافلايهةينقتلاثيح،ةثيدحلاتاعمتجملايفانتايح
ٌطبترماَنتاذانُفيرعتف.ةياغلاوةليسولانيبلصفلانكميال،ةلاحلاهذهيفو
نأهينعيامرّيغيليناقتلاروطتلانإو.انبةطونملاتامهمللانئادأةقيرطب
.)10(ًاناسنإنوكت

،ةصوصخمةيناقتلئاسومادختسابءايشأعنصناننأىلعرمألارصتقيال
.اندوجونماًبناجعنصتاهسفنةناقتلانإلبال
َّنأكةيقالخألاتاميوقتلا)يعدتستلب(يصُقتالىنعملااذهبةناقتلا
يوطنييذلاةناقتلابيقالخألاءافتحالاسكعتيهو،ةينارهوجلاةبراقملا
دشألاةيقالخألاتاداقتنالاَلَْيكماودلاىلعيضتقت،يتادألافقوملاهيلع
)لوألالصفلايفاهيلإراشملا(ربيفاهمسريتلاةروصلاو.ةناقتللةيرذج
مهىرسأهلخاديفعبقي»ديدحصفق«اهنأىلع،ةيناقتلاةثادحلل
ةيلوأةينينجةروصيه)11(»بلقالبنويناوهشوحورالبنوصصختم«
ةينالقعلابةناقتلاةينارهوجلاتابراقملامظعمطبرتوديعصلااذهىلع
ةيرشبلاةعيبطلاىلعةرطيسلاماكحإبءافتحالاوةسناجملاوطيمنتلاوةيتادألا



نأشيفةينارهوجلاتاضارتفالاسكعةقدلاهجوىلعاذهو(ةيرشبلاريغو
ىلإةبسنلابو.ةيلعافلاوةمكارملاسيدقتو)ةيرحلاوةناقتلانيبةقالعلا
ّزيحلاةناكمب،تنرتنإلالثم،ةصوصخملاتاناقتلاّدَُعت،ةينارهوجلاةبراقملا
نمأزجتيالءزجيهيتلاتامسلاكلتنمجيزمهيفّىلجتييذلا
يتلاتاعارتخالانإف،ىنعملااذهبو.)12(اهتنونيكواهحوروةناقتلارهوج
يهيناقتلارييغتلاوأراكتباللتارهظمتاهنأىلعةيتادألاةبراقملااهرّوُصت
راسملليدامتلاولاسرتسالانمبرضةينارهوجلاةبراقملايّرظنمىدل
ًالاثمتنرتنإلاتناكلهانهلءاستنو.ةناقتلاعمتجمهذختايذلاساسألا
كلذنمسكعلاىلعاهنأمأ،اهلةقباسلاتاناقتلاعمةعيطقلاىلعاًيح
؟تاناقتلاكلتعملصاوتلاوةيرارمتسالاىلعاًعطاقًاناهربتناك

ةيعامتجالاةيئانبلا3-
تاعمتجمللةيدقنةبراقملاًخساراًيفسلفاًساسأةينارهوجلاتايرظنلامدقت
ةبراقملانأالإ.ةيتادألاتابراقملايفةدوقفمةلأسميهو،ةثيدحلاةيناقتلا
ةيرظنلاكلتودقتنمىأرو.كلذكدقنلانماهبيصنتلاناهتاذةيرهوجلا
يذلارهوجلاكلذ،ةناقتلللازتخالللباقلاريغرهوجلاىلعديدشتلانأ
نإيأ؛ةيمتحلايفلغومرمأوه،يناقتثدحلكيفهنعحصفت
ةوقاهنأىلعةناقتلاعمىطاعتتاهنأبمّهُتتنأنكميةينارهوجلاتاليلحتلا
اهعضختامنإوةيرشبلاةيعامتجالاتاقالعللعضختالةلقتسمونوللاةدحاو
ةينارهوجلاةبراقملارظنيفةناقتلانإف؛ةلقتسمةوقاهرابتعابو.اهل
ةعيبطدّدُحتو،نيصاخلااهمخزواهقطنمبةموكحم،دقنلاعضومةعوضوملا
ىلعاهتاذتاداقتنالاقبطنتو.اًقلطمًالماشاًديدحتاهطّسوتتيتلاتاسرامملا
،ةيطارقميدلاوةيزكرماللااهسيركتلضفبقلطمريختنرتنإلانأىرينم
.ةيطارقميدلاضيوقتىلإةرورضلابيدؤتساهنألاًقلطماًرشاهارينمىلعو
ئراطوهامركنتةينارهوجلاتايرظنللةيمتحلاةعيبطلانأداّقنلاىريو
،ملاعلااذهيفةدوجوملاةيلعفلاةيناقتلارامثلاُمَِسييذلارياغتلاركنتامك
فييكتيفيرشبلارثألاوةيفاقثلاوةيخيراتلالماوعلارودراكنإنعًالضف
يكاحتاهنأبةيرهوجلاةبراقملاماهتازاج،ىنعملااذهبو.اهذافنإوراثآلاكلت
.ملاعلايفةناقتلاراثآديدحتيفةسايسللروديأيفنيفةيتادألاةبراقملا
ةلغومةبراقماهنوكوه،ةينارهوجلاتابراقملاىلعلمجملايفباُعيامو
.مامتهالانماهقحةيعامتجالابناوجلايطُعتالو،ةفسلفلايف

ةيمتحلالويملايدافتىلإىعستةليدبةيدقنةبراقم،كلذلاًعبت،ترهظ
دمتستو،ةيعامتجالاةيئانبلابةبراقملاهذهفرُعتو.ةينارهوجلاةيرظنلايف



اهارجأيتلامولعللةيخيراتلاوةيجولويسوسلاتاليلحتلانماهروذج
.)15(غندراهاردناسو)14(دنباريفلوبو)13(نوكساموتلثم،نوركفم
ةيعامتجالاةيئانبلاةبراقمللساسألاتاضارتفالانإف،اهتيمستيحوتاملثمو
ةناقتلاحورنعةقثبنمريغةناقتلانعةمجانلارامثلارابتعايفّلثمتت
ةيعامتجالاةيئانبلاةيرظنلاف،ًالصأدوجوموهفملااذهلناكنإاذه(اهتاذ
ةئيبلا/تاقالعلاوةينعملاةناقتلانيبلعافتجاتنيهلب،)ةيلككلذيفنت
ةمجانلاةرمثلابمكحتييذلاأدبملاامأ.)16(اهيفدجوتيتلاةيعامتجالا
نيتللانيتينقتلاةيلعافلاوةينالقعلااًرصحوأةرورضلابسيلفةناقتلانع
يفٌددعتكلذنمًالدبدجويو.ةينارهوجلاامهدقتنتوةيتادألاامهبيفتحت
ةرمثلايفدّسجتييذلاناكمإلافقوتيثيح،ةناقتيألةحاتملاتاناكمإلا
بتكو.ةيسايسلاوةيداملالماوعلانملثملابةعونتمةليكشتىلعةيئاهنلا
:ددصلااذهيفغربنيف

ىلوألالاكشألانمعبنتةريثكًالبسنأةيئانبلاةبراقملاوّرظنمىري
اهضعبرجُهياًدجارًيبكاهضعبىلعلابقإلانوكياميفوةديدجلاةناقتلل
نأتظُفليتلاةينقتلالئادبلاضعبلناكمإلايفناكو...اًعيرسرخآلا
يفقرفلانمكيالو.اًحاجنواًجاورتيقليتلاكلتنمًالدبشعتنت
يفنمكيامردقب،ةحجانلاتاميمصتلاامهبمستتنيذللاقوفتلاوةيلعافلا
يأحاجنلددحملايهةيلحملاةئيبلاف.جاتنلكروهظبةطيحملافورظلا
.)17(هلشفوأجاتن

ةرطيسلايأدبمليقطنملاساسألاةوققفوتاناقتلاىدحإترُِّوطلاحيف
،اهتاذةناقتلارهوجىلإاًساسأدوعيالاهجاورنإف،نيتينقتلاةيلعافلاو
نيلعافلاةكبشتعفدامإيتلاةيجولويديألاتايولوألاىلإعجريامردقب
عضوميفتايولوألاكلتةسسأمىلإامإو،اهمادختسالاوحأديدحتىلإ
تايولوأدوجولنكميناكثيح،ةناقتلاكلتهيفعضوتتصوصخم
.ةفلتخمةرمثجتنينأةفلتخمتاقالعوتاسسؤمو
،ةيئانبلاةرظنلابسحب،ةناقتلليعامتجالاعباطلانوكينل،هيلعءانب
ةناقتلاقطنمقفو،ّيلكوحنىلع،هصئاصخددحتتوأًالماشوأاًسناجتم
ريغويددعتعباطبمستتًالثمتنرتنإلاف،سكعلاىلعلب،اهرهوجو
دئاسلاةيعامتجالاتاقالعلاطمنلماودلاىلعةعضاخلظتسو،سناجتم
ىرخألاتاناكمإلاذفنتوةناقتللاًنيعماًماكحإمعدتيتلاةطيحملاعاضوألاو
يفةدعلاكشأبرهظتنأتنرتنإللنكميىنعملااذهبونيعمقايسيف
ردقنأاًضيأينعياذهو.دحاوناكميفةدعلاكشأبلب،ةدعنكامأ



ةناقتلاكلتنعمجنييذلارثألاف؛ةقيقحلايفاًردقسيليعقاولاتنرتنإلا
اًعبتهعباطفلتخيو،ةسايسللجاتنّهنأيأ،ضوافتلاسفانتللاًجاتننوكيس
.امةقطنميفنيدئاسلاىوقلانازيموةيجولويديألاعاضوألل

نيعاونوكننأىلإةجاحلاةلأسمهذهرظنلاةيوازحرطت،اًماتخ
يتلاةليدبلااهتاقيبطتواهتامادختسانعًالضف،ةناقتللةنميهملاتاريبعتلاب
ةداعإديرتاهنأ،ىنعملااذهب،ةيعامتجالاةيئانبلامعزتو.ةنميهلاكلتهجاوت
)ةيناسنإلاةيلعافلايأ(ةسايسلاوسفانتلاوفالتخالاوةفاقثلاوخيراتلاجاردإ
ىلعةيبيرجتلاوةيجولويسوسلاتابراقملابيلغتبيصوتو،ةناقتلاةسارديف
ةّفكزلتساكحّجري،لعفلابو.ددصلااذهيفةيرظنلاوةيفسلفلاتابراقملا
نممغرلاىلعف.تاكبشلاعمتجملةيجولويسوسلاهتاسارديفةبراقملاهذه
هنإف،يمقرلالصاوتلاتاكبشاهكرتتيتلاةيرييغتلاراثآلاىلعهديدشت
جاتنيهةيئاهنلاةلصحملانأل...عمتجملاددحتالةناقتلانأ«ىلعددشي
هبتكدحأيفزلتساكراشأو.)18(»ديقعتلاةديدشلاتالعافتلانمطمن
ةعاوطمةناقتتنرتنإلاف«:تنرتنإللاًدجةمئالمةيئانبلاةبراقملانأىلإةيلاتلا
يدؤتنأاهناكمإيفو،ةيعامتجالااهتئيبباًقيمعاًرثأترثأتللةلباقوزايتماب
لباًقبسماهنعنالعإلانكميالراثآلاهذهو،ةّمجةيعامتجاراثآىلإ
نعثيدحلاءافتناىلإيضفينأحرطلااذهلنكميو،)19(»اًعابتفشتُكت
لامتحابلئاقلاحرطلابيلغتو،ًالبقتسموأاًرضاحنإدحاوتاكبشعمتجم
وهو،رارمتساباهلكشتواهسفنددجتةددعتمةيكبشتاعمتجمدوجو
لكشديدحتيفةبوعصنماهتاذةكبشلاهبمستتامعممءالتيلامتحا
.اهلقيقد

ةّبكرمةرظن4-
وأ»عئاشلامهفلا«نمعوناهنأىلعةيئانبلاةبراقملاريوصتيرغملانم
رثكأوأنرقدعبةناقتلاةعيبطلامهنفهيلإلّصوتيذلا»كرتشملاّسحلا«
كلتنأنممغرلاىلعذإ؛لَّلضمجاتنتسالااذهنكل.يرظنلاروطتلانم
انمهفقيمعتيف،ةيحيحصتًانايحأو،ةرابجةمهاسمتمهاسةبراقملا
اهلكبناوجلابتطاحأوأ،رومألاتمسحاهنأودبيال،ةناقتلاةيمانيدل
ةيئانبلاةيرظنلانأيفكشالو.ىرخأرظناياوزنمانلىءارتتدقيتلا
دادتمالانأودبي،لاثملاليبسىلعف.لامكلاىلإرقتفتاهنكل،مامتهاللةريثم
ّةيرغصلاتايوتسملاةساردىلعبابكنالاوهةيئانبلاتابراقملليقطنملا
ىلإ،ميمعتلاوديرجتلاىلعيصعتستو،ةيلحمتايوتسميهيتلاةناقتلل
يفةّنيعمةناقتزواجتتدقةناقتلانعةلئسأ،ءدبلاذنماهئاصقإةجرد



يفاميعامتجابناجلانينأنكمي،لاثملاليبسىلعف.ةنّيعمةيعضو
هؤانبوهّكلمتاهبىرجيتلاةقيرطلانممغرلاىلع،ةغلابةيمهأتنرتنإلا
ةيمهألاهذهنوكتنأنكمُيو.اميفاقثوأيخيراتقايسيفاًيعامتجا
،تنرتنإلارهوجنعوأةناقتلاميمصتنعةمجانلاراثآلانمةجتان
لاوحألايفو.ةنّيعمتامسيفتاناقتلايقابعمكرتشتةناقتاهرابتعاب
ءاصقإب،ناكمإلااذهيفنتيهو،ةيعامتجالاةيئانبلاةيرظنرطاخت،اهلك
ةناقتلاهذهرثأيفاًمهمًالماعهرابتعاب،ًالثمتنرتنإلانم»يناقتلا«عباطلا
.ملاعلايف
ةيعرشعمضراعتتةيئانبلاةبراقملااهبمستتيتلاعضومتلاةيمتحنإ
،رفوياذهو.رخآىلإيفاقثوأيخيراتقايسنمةيدقنريياعمبالجتسا
ناكمإ،لباقملايف،رسعيامك،ةينثإلاةيزكرملامامأاٍّدس،يحاونلاضعبنم
اهلةقالعاليتلاةيناقتلاراثآلليسايسلاويقالخألادقنللةنيتمسسأداجيإ
يفطوقسلابةيئانبلاةبراقملارطاخت،كلذل.اهسردمتييتلاتايعضولاب
ىلعنيرداقانلعجيامب،ةيسايساللاوةيقالخأاللاةيبسنلالاكشأنملكش
دقنلاهيجوتىلعنيرداقريغاننكل،ةسناجتملاريغةيناقتلاراثآلافيصوت
تاعامجلافلتخمفيصوتىلعرصتقنالأىنمتنامبرو.راثآلاكلتىلإ
ىرخأريياعمقفواًضيأاهمّوقنلب،يكبشلاعمتجملااهبمّستييتلاةيمقرلا
.اهبةصاخلاكلتريغ
ددشتنأرارمتسالاىلإونرتةناّقتللةيدقنةيرظنيأىلعنإف،كلذب
نإو،ةيهاوةّجفلاةيناقتلاةيمتحلانإ:ةيئانبلاةبراقملاهايإانتّملعامىلع
سناجتاللاوئراوطلاوعازنلاتالامتحانإو،زايتمابةيسايسةيناقتلاتاهجاوملا
يلوننأانيلعبجو،هيلعءانب.ةيناقتلاتاهجاوملايفماودلاىلعةرضاح
.ةناقتلانعةمجانلاراثآلاىوتسمىلع،ةيلحملاتافالتخاللاًغلاباًمامتها
هذهدودحاًضيأنابسحلايفذخأتنأةيرظنلاهذهلثمىلع،كلذعمو
انلاهّرفوتنأنكمييتلاتاّرصبتلاىلعةحتفنملظتنأو،ةبراقملا
راثآلايفةيدؤتيذلارودلاىلإهابتنالاصوصخلاببجيو.ةفلاخملاتابراقملا
رودو،ةيلوألاتايوتسملايفتاناقتلادّحوتيتلاةينقتلاكلتةيناقتلا
ةقيقحلانأىلإكلذكهابتنالابجيو.ةينقتلاتاودألاميمصتصئاصخ
نيبو،صاخلاوماعلانيبراوحلايفنمكتةناقتلاصخياميفةعطاسلا
ةنزاوتملاةيرظنلاهذهنعةقثبنملاتاليلحتلاىلعو.ئراطلايرورضلا
ةناقتلارهوج:ةيلاتلاةعبرألالماوعلاباًمامتهايلوتنأ،انيأريف،ةّبكرملاو
يلياميفربسأسو.مادختسالاوّةفاحلافورظلاوينقتلاميمصتلاواهحوروأ



يفمضتيتلاةيمقرلاتاناقتلاىلإةصاخةلاحإعم،لماوعلاهذهراوغأ
.تاكبشلاعمتجملةيقيقحلاةيداملاةيتحتلاةينبلااهتايط
ةناقتلارامث:اًيناث
تاكبشلاةناقترهوج1-
ثارتلايفتاياورلافلتخمنأنممغرلاىلع؟ةناقتلارهوجوهام
نمةعومجمحرتقتو،اًفلتخماًيطاعتةلأسملاعمىطاعتت،ينارهوجلا
راكفألاضعبجتنتسننأنكمملانمف،ةمساحاهّدعتيتلاصئاصخلا
ساسألاباًيعانطصااًرمأةناقتلاّدَُعتاماًبلاغ،ًالوأ.ددصلااذهيفةكرتشملا
اماهنإف،تازاجنإنمةناقتلاانلققحتامهمف؛)يعيبطوهامبةنراقم(
نعةعيبطلازجعتيذلارمألا،هتراهموناسنإلاءاكذالولاهققحتلتناك
ةعيبطلالمعنمسيلف.ناسنإلانملّخدتنودنمو،اهدرفمبهقيقحت
تافاسملانممغرلاىلع،اًينآلصاوتلانمصاخشألانمةعومجمنيكمت
ةناعتسالانودنماًنكممكلذنوكينلو،مهنيبلصفتيتلاةعساشلا
رهوجلايفةمهاسمتنرتنإلانوكتكلذبو.تنرتنإلاوهيعانطصاءيشب
يّنبتيفاًديعببهذيفرخآلامهضعبامأ.ماعلكشبةناقتلليعانطصالا
،لاحلاعقاويف،صخلتيةناقتلارهوجنأمعزلالالخنم،ةبراقملاهذه
ىريو.ةيرشبلاةعيبطلاكلذيفامب،ةعيبطلابمكحتلاوةنميهلاولالغتسالايف
،ةيرشبلاريغوةيرشبلاةعيبطلاىلعضاضقنالاوهةناقتلارهوجنأرغدياه
)20(ًالجآوأًالجاعلالغتساللةّدعملادراوملانم»يطايتحا«ـكاهمادختساو
لثمتيةناقتلارهوجَّنأىرييذلاتنارغاهيفهرطاشيرظنةهجويهو.
ةركفّمطحتةركفيهو،ةنميهلاوعاضخإلامزلتسيءيشةعيبطلاَّنأيف
تاناقتللةمهمصئاصخلاهذهنإلوقلانكميو.)21(ةيهلإلاةيانعلا
ريغوأةيعانطصاتسيلتنرتنإلانأكلذ؛اهريغلاهتيمهأردقبةيمقرلا
اهركنتواًضيأةيعيبطلاقئاوعلانمارًيثكىدحتتيهلب،بسحفةيعيبط
اذهالوليرشبلالصاوتلالقرُعتنأاهنأشنمقئاوعيهو،اهبمكحتتو
ماعلكشبةيمقرلاةناقتلانإ،رخآعضوميف،تلقنأيلقبسو.يدحتلا
ةزهاجلا»)Bits(تاتيبلانمةيمحم«ىلإهينطاقلّوحتوملاعلاىلعّضقنت
ىلع،اهظحالنةناقتلاهذهيفةيرهوجةيساسأةيصاخيهو،لالغتسالل
.)22(تايطعملانعبيقنتلاوةيمقرلاةباقرلاتايلمعيف،لاثملاليبس
يهةناقتلارهوجىلإبسُنتنأةداعلاترجيتلاةيناثلاةيصاخلا
ىلعلئاسولاةيلعافميوقتةّفكحجريريكفتطمنيهو،ةيتادألاةينالقعلا
ةينالقعلاماظننمضو.غلابرارصإبيرشبلاكولسلامسريو،تاياغلاةهاجو



رثكألاةليسولاوأءارجإلارايتخاوهمامتهالاقحتسيامنإف،ةيتادألا
اًدانتسا(رابتعالابتاياغلاذخأيضفيالنيحيف،ةنّيعمةمهمءادألةيلعاف
ةيلعافلاليطعتىلإّالإ)ةماعلاةحلصملاوفاصنإلاولدعلاريياعمىلإ
ـباهفّرعييتلاةينقتلاوهةناقتلارهوجنألولإحضويو.مدقتلاو
اهلنوكيوينالقعوحنىلعاهيلإلّصوتلاّمتييتلاجهانملاةعومجم«
كلذكلولإىريو.)23(»يرشبلاطاشنلانملاجملكيفةقلطمةيلعاف
ةسايسلالثم(ةينقتريغىرخأتالاجمىلإاذهريكفتلاطمنلاقتنانأ
عمتجمىلإلوحتيهتّمربعمتجملالعجي،)خلإ...ةيحورلاوةيعامتجالاةايحلاو
صئاصخنمريثكدمتسيتاذلابيرهوجلارصنعلااذهنمو.يناقت
ةرادإلاو،ةيطارقونكتلاو،ةيناملعلا:هدوجورربموهرارمتساةيناقتلاتاعمتجملا
مكحلاوريدقتلانمّدحتيتلا(،ةيهيجوتلاةعزنلاو،ةتمتألاو،ةيطارقوريبلا
.يداصتقالاويعامتجالاصصختلاو)نييرشبلا

ىأر؟ةناقتلارهوجنمبناجلااذهيفةيكبشلاةناقتلاكراشتله
طبرتيتلاةيمانيدلانعًافارحناّلثمتةيمقرلاتاكبشلانأنيللحملاضعب
ةيمقرلاتاكبشلاةنورمعبتتست،ىنعملااذهبو.يتادألاركفلاوةناقتلانيب
نمعونتممكروهظلاًعّسوتو،ةيناقتلاصرفلاىلعًاقالغناالاًحاتفنا
.)24(ةينقتلاةيلعافلاماظننمضاهبيوبتنكمياليتلاةليدبلاتاسرامملا
تاباسحلاوةيتادألاةينالقعلاعفرتبيساوحلانأرخآلامهضعبىريو
نأ،لاثملاليبسىلع،موابنزياوفيزوجدقتعيو.اهتورذىلإةيلعافلاو
،هعمتجمهاجتةينالقعلاةديدشةبراقميّنبتىلإناسنإلاترطضابيساوحلا
فقوملااذهرتلوبديفيادديؤيو.)25(هسفننعةيكيناكيمرثكأةروصو
بغرييتلاةقيرطلابملاعلادّسجي«يذلاءيشلاببوساحلافصيامدنع
لكروتبسحب،دعبتسملانمسيلو.)26(»اهبهورينأيفةقطانملا
اهّزيحتليدعتيفمساحلارودلابيساوحلاكيبشتلنوكينأ،نيرخآو
ةيلمعنوكتنأكلذعماًدَعبتسمسيلو.تاباسحلاويتادألاركفلاةحلصمل
ةيصاخيهو،اهتقّمعوةبسوحللةرذجتملاةيصاخلاهذهتعّسودقكيبشتلا
تاسرامملاكسمتتامهمهنأكلذ.اًمومعةناقتلارهوجيفاًضيأةرضاح
تاكبشلاوبوساحللةيساسألاتامادختسالاشماهىلع،اهعقومبةليدبلا
لئاسولاهذهلةيلوألاتاقيبطتلانأراكنإبعصلانمنوكيسهنإف،ةيمقرلا
ةيلعافنيسحتو،)27(ةيلعافرثكأقيسنتوطبضةمظنأةمدخيفتناك
نمةعفترمتايوتسمو،)28(ةبقارملاوتاباسحلاةمدخيفو،تايطعملاعمج
هيجوتوحنعوزنلانمديزملانعًالضف،)29(ةرادإلاو،ةيطارقوريبلاو،ةتمتألا



نإلوقلانكميو.ةنّيعمةيعامتجاتاقالعوتاسرامميّنبتىلإسانلا
ىلإعجارتاقيبطتلاهذهلثمعمةيمقرلاتاكبشللريسيلالماعتلا
.تاناقتاهفصوب،اهرهوجيف،نمكتيتلاةيتادألاةينالقعلا

ىلإهّزيحتيهةثلاثةيصاخةناقتلارهوجلنأهيلعفراعتملانم
مايقلاقئارطديدحتىلعرصتقتالتاناقتلاف؛طيمنتلاو،ميمعتلاوديرجتلا
ءايشألابمايقلاقئارطكلذكددحتلب،ملاعلايفدوجولاقئارطو،ءايشألاب
ةيقيقحلاتاسرامملافاهلاكشأفلتخمبةسوململاتايعضولانمةدَّرجملا
رخآىلإناكمنمفلتختدق-زبخلادادعإةقيرطلثم-ةدرفتملاو
دادعإةلآلثم،ةناقتلاهبموقتامو.قاوذألاوتاداعلاوعاضوألابسحب
وهو،هنيعبًاناكمصخياليذلاينيتورلالمعلاريسيتوه،ةتمتؤملازبخلا
راقتفالاو.درجمعباطوذهنأل،ملاعلايفناكميأيفهزاجنإنكمينيتور
ساسأطيمنتلانأل؛ةناقتلاسسأضّوقيايندلاتايوتسملايفطيمنتلاىلإ
تاسرامملامستيتلاةيرهوجلاةيددعتلانماًديرجتّبلطتيو،ةناقتلل
نيبًانايحأماَُقييذلازييمتلارهوجوهاذهو.ةسوململاةيرشبلاتايعضولاو
وحنىلعواًيلحمةدَّدحمتاسرامميفلمعتُستتاودألاف:تاناقتلاوتاودألا
تايصوصخلانعرظنلاّضغب،معأتاسراممبىنُعتفتاناقتلاامأ،ّزيمم
ةحتفنمريغيهف:يداعلادقوملاكةتمتؤملازبخلاعنصةلآتسيلف.ةيلحملا
لدبتستيه،سكعلاىلعلب،اًيلحمةعئاشلاتاسرامملاوداوملاعّونتىلع
.ةحارلانمديزملالجأنمةطّمنمةموظنمةيلحملاداوملاوتاسرامملاعّونتب
زاهجةناقتف،روذجلاتاتبناوسناجتلاوهةناقتلارهوجنأيفبيرالو
ذختت،سكعلاىلعو.ثارتوأةقطنميأيفاًرذجتمسيلزبخلاعنص
،مومعلاولومشلابمستتاهلاغتشاةقيرطف؛اًدّرجموًاطّمنماًعباطةناقتلا
نممغرلاىلعاهيفمدختُستيتلاةقطنملاخيراتوأديلاقتدّحوتيهو
يفةرذجتملاتاسرامملاىدحتتىنعملااذهبيهو.ةسوململاتايصوصخلا
ةناقتلانيبيدابلاضراعتلانعةلوؤسماهنوكباًبلاغمّهُتتكلذل،امعمتجم
.ةليصألاةفاقثلاو
تالآهّلثمتاميناسنإلالاصتالاىلإةبسنلابّلثمتةيمقرلاتاكبشلاّلعل
فالتخاللةنيتمسسأةمثف.زبخلاعنصىلإةبسنلابةنمتؤملازبخلاةعانص
لئاسووأةسناجموطيمنتلئاسوةيمقرلاتاناقتلارابتعانأشيفدئاسلا
اهتردقمةلأسمتاناقتلاهذهبةطيحملامعازملانيبنمو.عّونتودّدعت
دقعنيبةددعتمطباورنمةفلَّؤملاةكبشلاةرامعنعةمجانلا-ةيرطفلا
،ةيلصاوتلاتارايخلاوتامولعملارداصمةيزكرمالريسيتىلع-ةددعتم



ةطاسوبةمولعملايّقلتمللئاهلاددعتلاعمو.اهعّونتواهددعتسيركتو
نمودبي،عزومواهلجتنموهنممهنيبنمنوكيدقنيذلابوساحلا
دّرطمعّونتةليسوالسناجتةليسوتاكبشلاكلتنوكتنأروصتبعصلا
ةفاقثروطتيفةمساحتناكاهنأىلعةداعةيمقرلاتاكبشلاىلإرظُنيو
قاوسألاوتايصوصخلاعمنرملافيكتلاوةنصخشلاىلعةمئاقةيراجت
يّنبتىلإةيعادلاةحورطألاضيقنهنأىلعةداعروطتلااذهمّدُقيو.ةيلحملا
ةردقنممغرلاىلعو،ارًيخأ.دحاوطمنتاذةيريهامجقاوسأوةفاقث
ةعساشتافاسماهنيبلصفتةريثكنكامأنيبلصاوتلانيمأتىلعتاكبشلا
عضوملاوأ»ناكملا«دويقنإةلئاقلامعازملاكلذبةدّنفم(ةقئافةيلعافب
نإلاَُقيّهنإف،)هطاشنوهتامازتلاودرفلاهابتناىلعًاطغض،ًايديلقت،ضرفت
ليكشتةداعإيكبشلالصاوتلاةناقتروهظنعةمجانلاراثآلامهأنيبنم
ّدَُعتيتلاقطانملاوندملايفاًصوصخ،ةيلحملاةطلسلاوحلاصملاوةيوهلا
هذهربتعيزلتساكنأ،لاحلاو.نييملاعلاةسايسلاوداصتقالايفةيزكرم
تامسلامهأنم،)Glocal(يملاعلابيلحملااهيفلخادتييتلاةيناتيلوبورتملا
.)30(يكبشلاعمتجمللةيئاهنلا

تايصاخبمستتةيمقرلاةناقتلانأىلعةريثكلئالدلاّنإف،َّمثنم
رهوجنماًءزجةينارهوجلاةبراقملااهتّدعيتلاةسناجملاوةينوكلاوديرجتلا
ةعرسبوةعساشتافاسمربعلصاوتللاهريسيتلضفبف.ماعلكشبةناقتلا
ىلعناكملاونامزلااهضرفييتلادويقلاسمطيفةناقتلامهاست،ةقئاف
ةيفارغج«ْمسَرمكحأيذلازلتساكبسحبو.رشبلليلصاوتلاطاشنلا
صاخشألانأكلذ،يكبشلاملاعلايفةيمهأاذناكملالظي،)31(»تنرتنإلا
ريثكبربكأةيملاعلاتاكبشلاىلإلخدمبنوظحيةنيعم»ةنكمأ«يفنينطاقلا
ةناقتلاثيح،اٍّظحلقأملاعلانمىرخأةنكمأيفنورخآهبىظحيامم
نونطقينيذلاصاخشألارودقميفنإيأ؛مئالملاردقلابةروطتمريغ
كلتلةيطختملالصاوتلالئاسولضفبناكملازجاحّيطختةظوظحملاقطانملا
،ةناقتلااهيفرهدزتقطانمنونطقيالنممنوقابلالظيامنيب،دودحلا
ةروطتملاقطانملايفءارقفلاىلعهسفنءيشلاقبطنيو.ناكملادودحيسيبح
نأدكؤتتاءاصحإلانأنممغرلاىلع،ةيمقرلاتاكبشلااهيفرهدزتيتلا
لودلايفاهتريظننمريثكبربكأةمدقتملالودلايفتنرتنإلامادختساةبسن
نكسلازايتمابنوعتمتينيذلاصاخشألاىظحي،رخآىنعمبو.)32(ةريقفلا
دودحنميناتيلوبومسوكلاقاتعنالابساسحإلاةزيمبيناقتلاروطتلاقطانميف
ةايحلاتالوقممهأنمةدحاوهذهو(يلصاوتلاطاشنلالالخناكملا



قصتلتنيظوظحملاريغصاخشألاامنيب،)ةثيدحلاتاعمتجملايفةيعامتجالا
قمعأمهنوكنممغرلاىلع،مهقافآحبصتف،ةقيضلا»ةيلحملا«ةمسمهب
نإف،ةلأسمللًاطيسبتو.)33(ةيرصعلاريياعملامهأءوضيفةقيض،اًروذج
بورهلابهحامسمدعوأهحامسبسحبةغلابةيمهأيكبشلاعمتجملاناكمل
.لصاوتلاةيلمعىلعهدويقوناكملانثاربنمبوساحلاهطّسوتييذلا

ىلإلكوملارودلاصوصخبمعأشاقننماًءزجتارابتعالاهذهّدَُعت
،شاقنلالمشيو.ةملوعلاةيمانيديفةديدجلاتالاصتالاوتامولعملاتاناقت
ىنعمب(»ةيلحملا«قورفلاددبتةلأسم،لقألاىلعهبناوجدحأيف
تاسرامملاديعصىلعوأةيسايسلاتاسرامملاديعصىلعْنإ،)»ةينطولا«
ينوكلارهوجلاىنعملااذهبةيمقرلاتاكبشلاحبصتو.ةيفاقثلاوأةيداصتقالا
ةيبرغلاةيريهامجلاةفاقثلابلصت:عضولااذهضعبدصرنكميوةناقتلل
ديعصلاىلعلاصتالاتاعاطقيفةماعلاةسايسلاسناجتو،)34(اهراشتناو
لمعلاوةرادإلاطيمنتو،)36(ةيلحملاتايوهلاعجارتو،)35(يلودلا
ةيلاعتاراهمبلطتتاليتلالامعألايفاًصوصخ،ةينهملاتاسرامملاو
ىلإةراشإلابجو،ةيقدصللًايّرحتو.)37(بوساحللاًفثكماًمادختسابلطتتو
نمارًيثكنأل،ةناقتلارهوجيف،ةيلك،اهبجزلانكميالرهاوظلاهذهنأ
ميمصتلالئاسماهنيبنمو،رامثلامكلتيفتمهاسةعونتملالماوعلا
لوقلايقطنملانم،كلذعمو.تامادختسالاوتاقيبطتلاو،ةفاحلاعاضوألاو
ةصاخلاهجوألاضعبعملقألايف،قاستالابمستتتاسرامملامكلتنإ
ةيساسأةينارهوجلاةبراقملااهتّدعيتلاو،ةناقتلااهنّمؤتيتلاةطاسولاةيلمعب
رهوجاهيفرهظمتيتالاحاهنأىلعمهُفتنأنكميكلذبو،اًمومعةناقتلل
.ةناقتلا

تاكبشلاةناقتميمصت2-
ايافخنمارًيثكيلُجينأهنأشنمةناقتلارهوجيفريكفتلانإ
رهوجنأمعزلااًيقطنمنوكينلنكل،ةيمقرلاتاكبشلاعمانتهجاوم
نأوأ،ملاعلايفماعلاعباطلةناقتلارامثنمةرمثلااذهلددحيةناقتلا
،ىنعملااذهبو.اهحرطندقيتلااهلكةلئسألانعتباجأةينارهوجلاةبراقملا
ةيتادألاهذهلنهارلاميمصتلااهنيبنم،ىرخأتارابتعابينتعننأانيلع
الاهنألةغلابةيمهأميمصتلاةلأسملنأكلذ؛اهقيبطتلينقتلابولسألاو
ءايشألا«ىدلو.ةيلئاسولاةبراقملاهيعّدتاملًافالخ،ًاتاتبةدياحمنوكت
اهلكتسيلو،»ةيسايستايصاخ«،رنيونودغنالريبعتدحىلع،»ةينقتلا
.)38(ةناقتلااهيفدجوتيتلاةيسايسلاوةيعامتجالاعاضوألابةطبترم



امهنكلنيفلتخمنيينعمب»اهتاسايس«ةينقتلاتاجاتنلل،رنيوبسحب
وأاهميمصتوأةصوصخمةادأعارتخاودغي«،ىلوألاةلاحلايف:ناطبترم
ىلعلاثمك.)39(»نّيعمعمتجماياضقنمةيضقلحلًاليبساهدادعإ
يفدنليآغنوليفةرايسلاقرطلاقوفروسجلاىلإرنيوريشي،كلذ
حمستالىتحةضفخنماهلعجفسزومتربوراهمّمصيتلاو،كرويوين
ىلإفدهتةيسايستايفلخاذميمصتلااذهناكو.اهتحترورملابتالفاحلل
رطضتوةداعتارايسكلمتاليتلا(ةشَّمهملاتايلقألاوةريقفلاتاقبطلاعنم
.ةبيرقلائطاوشلاوةيمومعلاةقيدحلاىلإلوصولانم)تالفاحلابوكرىلإ
تاعيرشتلاربعاهقيقحتنكمياليتلاتاياغلاحبصتةلاحلاهذهيفو
دنعغربنيفحمليطبضلابةطقنلاهذهىلإو.ةيناقتلاةيحانلانمةنكمم
:يناقتلاميمصتلليعيرشتلاعباطلانعهثيدح
نييداصتقالاونييركسعلاةداقلاوةينقتلاتاموظنملانوؤشىلعنيمئاقللنإ
ءايحألاميمصتو،ينيدملاومنلاقاسنأىلعًةرطيس،نيسدنهملاوءابطألاو
ىضرمونيفظومكانتبرجتىلعو،تاعارتخالاءاقتناو،لقنلاةمظنأوةينكسلا
نإ.انعمتجميفاهلكةبختنملاتاسسؤملاةرطيسارًيثكقوفت،نيكلهتسمو
ةيعامتجالاحلاصملانماًددعسكعتانتايحلّكشتيتلاةينقتلاننسلا
انلصاوتوانئاذغوانتايحطمنريرقتةيلوؤسماهيلإانلكوأيتلاةصوصخملا
.)40(كلذىلإامو،انجالعوانهيفرتو
انتاهجوتنماًبناجددحتةيناقتلاتاميمصتلانإةلئاقلاةعزنلل،لعفلاب
ملنإ،ةيساسألاتالاجملانموهو،لاصتالالاجميفمدقئطومةيسايسلا
ناهولكاملاشراماهلاقو.اًمومعةيسايسلاانتاهجوتريرقتيف،ةمساحلالُقن
لثمةليسولاىوتحم«َّنأظحالو،»ةلاسرلايهةليسولانإ«:لبقنم
كلذكو.»لقعلاةسارحبلكاهبيهليلّصلاهلمحيمحللانمةيرطةعطق
ريثأتاًبلاغهيدللاصتالالئاسوميمصتنألاصتالاتايرظنبنومتهملامهف
يتلالئاسرلاريثأتقوفيةيرشبلاتاسرامملاوةيعامتجالاةينبلايفغلاب
.)41(لئاسولاكلتاهلمحت

يكريمألاينوناقلاثحابلاهادبأاميهّةقدلاهجوىلعةيساسحلاهذه
ىأردقو.ساسألااهميمصتوتنرتنإلاةسدنهةمهملاهتسارديفغيسلسنرول
اموهبمايقلابحمسيامددحت«:نوناقلانمعونيه«ةسدنهلاهذهّنأ
»ةرفيش«ىلعةمئاقةسدنهلانإف،تنرتنإلاصخياميفو.)42(»حمسيال
لوقيامكو.ةناقتلاهذهاًعملّكشيامم.داتعلاوتايجمربلايفةنَّمضُم
داتعلاوتايجمربلاموقتفيكمهفننأانيلع،يتامولعملاءاضفلايف«:غيسل



ىلعءاضفلااذهميظنتبهيلعوهاميتامولعملاءاضفلانالعجيناذللا
نإف،نوناقلالاحوهامكو.»نوناقةرفيشلا...هيلعوهيذلاوحنلا
تارايتخايه-طيسوللساسألاميمصتلاتارايتخايأ-ةرفيشلاتارايتخا
يتامولعملاءاضفلارّفشنوأ،سدنهنوأ،ينبننأاننكمي«:ةرورضلابةيسايس
سدنهنوأ،ينبننأاننكميامك،ةيساسأاهبسحنيتلاميقلايمحنثيحب
ةيضرأنمام.يفتختنأميقلاهذهلحيتنثيحبءاضفلااذهرفشنوأ
ةكبشلمئالملاميمصتلارايتخاةلأسمىنعت،غيسلبسحبو.)43(»ىطسو
:اهفشكوأمهطاشنونيمدختسملاةيوهةيرسىلعظافحلاةلأسمبتنرتنإلا
ةباقرللَلاجملاُفشكلاحسُفيو،ةيرحلاوةيصوصخلاعجشتفةيرسلاامأ
نوبغرينيذلاةيراجتلاحلاصملاباحصأهّذبحييذلارايخلاوهو،نينقتلاو
تامازتلالانيمأتنكميثيح،لدابتللقوسكلاصتالاةليسولالغتسايف
اًبيحرترايخلااذهىقليامك.اهذافنإوءارشلاوعيبلابةصاخلاةيدقاعتلا
اليتلالاصتالالئاسولةينمألاتاعبتللةساسحلاتاموكحلاىدلاًديازتم
ذيفنتل،ًانايحأوأ،ميظنتلاهلغتستيتلاتاهجلاديدحتواهتبقارمنكمي
نأحضاولاف،ةناقتلانعةمجانلاراثآلافلتختامهمو.ةيمارجإتايلمع
ةقيقحلايفوهلب،ةضحمةيسدنهتارايخنيهرسيلميماصتلارايتخا
،اهبملاعلالّكشننأيفبغرنيتلاةقيرطلابةقالعتاذتارايخ«نيهر
ةلأسمذختت،هذهرظنلاةيوازنمو.)44(»اهبيلغتديرنيتلاميقلابو
.ةيرشبلانوؤشلايف،ةديرفلبال،ةمهمةناكمينقتلاميمصتلا

يسايسعباطتاذ«اهفصوبًانايحأةيناقتلاميماصتلاىلإرظُني،اًيناث
وأةيسايسلاتاقالعلانمةصوصخمعاونألةبلطتمودبتاهنأل،»ليصأ
وأةنرمةيناقتلاةمظنألاوتاودألانوكتال،انهو.)45(اهعمةقفاوتم
نمغيسلةياوريحوتامك،ةليدبةيعامتجاوةيسايسراثآبقاوعةحتفنم
غيسلّنأكلذ.ساسألاتنرتنإلاةرفيشددصباهذاختاانيلعيتلاتارايخلا
لالخنم،نّيعميسايسطمنضرفاهنكمُيةليسو،ًالثم،تنرتنإلايفىري
نمةناقتاهرابتعاب،تنرتنإلانكل.ىرخأضفروتاسرامملاضعببحامسلا
نمةعومجمنيبو،رخآوميمصتنيبرايتخالاىلعةحتفنملظت،تاناقتلا
يسايسلاعباطلاتاذةناقتلانإف،لباقملايفو.ىرخأوةيعامتجالابقاوعلا
ةغبصاهلطورشلانماًنيعمًاطمنةيرشبلاىلعضرفتنأدبال«ليصألا
وأةيعمق،ةيتاواسمريغوأةيتاواسم،ةيزكرمالوأةيزكرم:ةزيممةيسايس
تاذةدقعملاةيناقتلاتاموظنملانأكلذ.»لاثملاليبسىلع،ةيررحت
ةباقرطيلستضرفتو،ةيطارقميدلاعمةتبلاةقباطتمريغةيلاعلارطاخملا



ىلإيدؤيةبقارملاتاكبشبايغنإفّالإو،)46(اهيلعبخنلانمةيزكرم
عباطلاتاذتاناقتلاىلعرصاعملاثمكو.ةيناقتلاتاموظنملاكلترايهنا
ةيسايسةطلسّبلطتتةناقتيهو،ةيوونلاةحلسألاّةمث،ليصألايسايسلا
َّنأكلذ،ةحلسألاكلتراشتناىلعةرطيسلاىلعةرداقوةيزكرملاةقئاف
.ملاعلارامدىلإيدؤياهيلعلَّوُعيةيزكرمةطلسبايغ

يسايسعباطتاذ«اهفصوبتاناقتلاضعبلريوصتلااذهنإ،اًعبط
سيسأتنكمي،رنيوبسحبو.ةيناقتلاةيمتحلالاجمىلإانبفرحني،»ليصأ
عماًمامتةقفاوتم«تاناقتلاضعبنأمعزتةيمتحلايفًالاغيإلقأةبراقم
ضرفتالاهنكل،امناكميفةيسايسوةيعامتجاتاقالعنمدوسيام
اذهنملاوقأعبطلابانصقنتالو.)47(»اًمراصاًضرفتاقالعلاكلتدوجو
روهظةيادبيف(يبعشلاباطخلاضرتفاو.تنرتنإلاّصخياميفعونلا
ىلإاًرظنو،ةيمقرلالاصتالاوتامولعملاتاناقتنأ)اًصوصخةيمقرلاتاناقتلا
نمةلاحتثدحأ،يقطانمديدحتمدعوةيزكرمالةسدنهنمهبمستتام
اهسرامتتناكيتلاةيديلقتلاةينوناقلاةطلسلانيبواهنيبقفاوتلامدع
ميظنتلاةيتاذلاةيسايسلاتائيهلاعمتقفاوتاهنكل،ةّمألا-ةلودلا
نأىلإجاتحتاهنكل،اهمعدتسسأىلإةبراقملاهذهرقتفتالو.ةيوضوفلاو
عمةقفاوتمودبتتاناقتلاهذهنأةقيقحعمةقفاوتمحبُصتلاهليدعتمتي
ةيبعشلاةيدعاقلاةيطارقميدلاعمهسفناهقفاوتردقب،ةيزكرملانيناوقلا
ىريتاليلحتلانمًالئاهٍّامكنأحضتي،اًفنآانركذامكو.ميظنتلاةيتاذلا
،رخأتملايعانصلاعمتجملاتاديقعتنمض،ةيزكرملاةباقرلاءاشنإةداعإنأ
ةروطتملاتالاصتالاوتامولعملاتاناقتةيمنتلةزّفُحملالماوعلانيبنمتناك
ةروثنإف،ىنعملااذهبو.نيرشعلانرقلانميناثلافصنلايفاهرشنو
»طبضلاةروث«اهنوكبفصوتنأبةريدج،ةيكبشلاةروثلاوأتامولعملا
دوعصنأنوري،وريباشوردنألثم،نيرخآًابّاتكنأالإ،)48(زايتماب
موقتةروثكلذكّلثميهنإف،»طبضلاةروث«ّلثمينكينإو،تاكبشلاةناقت
ةطلسللرِطخلقنبامبرموقي«يذلاطيسولارودبةيناقتلالئاسولااهيف
مكحتملاوهيمرهلابتارتلاداعام...دارفألاديىلإتاسسؤملادينم
)49(»نويئاهنلانومدختسملا«لب،نومكحتملامهتاباوبلاسارحالو،رومألاب
هذهلةيسايسلاةجيتنلاّنأىلإوريباشريشيو.انهةيساسأ»امبر«ةملكو.
امكو.ليكشتلاوميمصتلانأشيفمدتحملاعارصلاىلعفقوتتلظتسةناقتلا
ةطلسلاىلعةديدعتاعارصنمبلقلايفنوكتنأةرفيشللنكمي«:لاق
:وحنلاىلعةظحالملاهذهبلقننأيرورضلانمّةلعلو.»يمقرلارصعلايف



رصعلاعباط،لقألاىلعاًيئزج،ودحتفوسةطلسلاىلعةددعتملاتاعارصلا
.)50(يمقرلا

ريغهعباطنكل،ةغلابةيمهأوذةيكبشلاةناقتلاميمصتنأ،اًذإ،نّيبتي
عباطلاتاذةناقتلا«ـلًالاثمتسيلتنرتنإلانأىلإليُحيهنأشيفقفَّتملا
ةقلعتملاتالامتحالاىلإاًرظن،رنيوهحرطيذلاوحنلاىلع،»ليصألايسايسلا
يتلاةيسايسلاءىدابملاو،اهطسوتينأنكمييتلاةيسايسلاعاضوألابورضب
يتلاحلاصملاوتايولوألاىلعهتّمربريثكفقوتيو.اهمادختسايلمتنأنكمي
تاناقتلاّدَُعتو.لاصتالاةليسوروطتطبضتيتلاتاسسؤملاو،نيلعافلاكرحت
نكل،هدكؤننأيغبنييذلارمألا،ةردانليصألايسايسلاعباطلاتاذ
ءاوسو.يناقتلاميمصتلايفةيسايسلارطاخمللانريدقتنمصقتنتّالأيغبني
)ًالثمتنرتنإلاك(تاناقتلانإف،المأاهيفًالصأتميسايسلاعباطلاناكأ
،»رصاعملاعمتجملايفةايحللةكرتشملاعاضوألاوتابيترتلايفةيزكرمتامس«
دارفأةرادإةقيرطبةرورضلابقلعتت«اهتاميمصتبةقالعلاتاذلئاسملاو
ةحلصملانعثحبلايفهنوعّبتييذلابولسألابو،ةكرتشملامهنوؤشعمتجملا
ةبسنلابةغلابةيمهأةيكبشلاةناقتلاميمصتلنوكيكلذبو؛)51(»ةماعلا
.ملاعلايفتاناقتلاهذهىلعةبترتملاةلماشلاراثآلاىلإ

ةيكبشلاةناقتلالاوحأ3-
وه،ةناقتلاىلعةبترتملاراثآلاديدحتيفاًروديدؤييذلاثلاثلارصنعلا
ةيداصتقالاوةيسايسلاوةيعامتجالاهجوألافلتخميأ،اهبةفاحلاعاضوألا
راثآلاتسيلذإ؛مَدَْختُستوتاناقتلاهيفأشنتيذلاقايسلاُمَِستيتلا
نأل،اهميمصتوةناقتلارهوججاتنيهةناقتلانعةمجانلااهلكةمهملا
ةيئانبلاةبراقملاتّنيبامكو.ةيعامتجاًابابسأراثآلامكلتنمريبكءزجل
.مَدختُستالوهيفروطتتالوغارفيفزربتالتاناقتلانإف،ةيعامتجالا
ةيخيراتتايفلخةناقتلانمةجتانلاراثآللنإف،كلذنمسكعلاىلعو
ةيسايسوةيعامتجاتاقالعقايسيفمدختُستوتاناقتلاروطتتو.ةيعامتجاو
ضرفتيتلايهفعاضوألاونيلعافلاتاكبشامأ،اًقبسمةدوجومةيداصتقاو
رثؤتامكو.اًيلمعاهرولبتوتافصاوملاوتايولوألانماًددعةناقتلاىلع
عاضوألارثؤت،ةيداصتقالاوةيسايسلاوةيعامتجالاةايحلايفةديدجلاتاناقتلا
ىريو.ةيعقاولاهراثآويناقتلاريغتلايفةيداصتقالاوةيسايسلاوةيعامتجالا
جتنينأهوردقمبنكيمليناقتلاروطتلانأ،لاثملاليبسىلع،زلتساك
،هريبعتدحىلع،تاناقتلاهذهلنكيملو.يكبشلاعمتجملابهاعداماًديحو
ةيعامتجاعاضوأوتاقايسيفاهدوجوالولةلعافلاةوقلاهذهكلتمتنأ



،ةنرملاةرادإلاىلإداصتقالاةجاح«يفعاضوألاهذهّلثمتتو،اهنيعبةيسايس
تحضأيتلاعمتجملابلاطمنعًالضف،ةراجتلاوجاتنإلاولاملاسأرةملوعو
بسحبو.)52(»ةيمتحةرورضهيفحتفنملالصاوتلاوةيدرفلاةيرحلاميق
يتلااهلكةيقايسلالماوعلاهذهوتاناقتلاهذهنيبلماكتلا«نإف،زلتساك
ةينبروهظيفةّلثمتملاجئاتنلاهذهىلإىضفأيذلاوه،اهبتّفح
.)53(»تاكبشلاىلعاًساسأةمئاقةيعامتجا

ىلعىتحاهعاضوأوةناقتلالاحةيمهأىلإهابتنالايرورضلانمو
ةلأسمتيظحامكو.يعمتجملاريغتلاىوتسمنمىندأيهيتلاتايوتسملا
ةيداصتقالاوةيسايسلاوةيعامتجالاعاضوألاءاليإبجو،ةريبكةيمهأبميمصتلا
،اهنيعبراثآثودحىلإاًعمنايدؤيامهنأل؛اهتاذةيمهألاةناقتلابةفاحلا
نيح،ةناقتلانإلوقلانكمي،ىرخأةرابعبو.ىرخأراثآثودحعنمو
يفرهظتالدقاهنيعبجئاتنىلإيدؤت،ةنّيعمتاقايسوعاضوألعضخت
ضعبناكمإيفنإ،هسفنقايسلايف،لوقلانكميو.ةرياغمتاقايسوعاضوأ
ةناقتللةليدبتامادختساوتاروطتلامتحاضّوقتنألاوحألاوعاضوألا
،لاثملاليبسىلعف؛ةفلتخمقئارطبكلذىلعةنهربلانكميو.اهتاذةدحاولا
ضرفتةموكحهمكحتدلبيفةيمقرلاتاكبشلاىلعةبترتملاجئاتنلافلتخت
دلبيفثدحتدقيتلاجئاتنلانعةيصوصخلابةقلعتمةيوقتاعيرشت
تنرتنإلاىلعةبترتملاراثآلاو.تاعيرشتلاهذهلثمضرفتالةموكحهدوقت
دراوملاويداملانمألاعيزوتيفرفاسلانيابتلاىلعموقيعمتجميف
هدوستعمتجميفتنرتنإلاراثآنعفالتخالاةديدشنوكتس،ةطلسلاو
ةقرفتلاهيفدوستعمتجمنيبراثآلامكلتنيابتتسامك.ةاواسملاوةلادعلا
نابسحلايفعضنامدنعو.ةقرفتلاةجردهيفىّندتتعمتجمونيسنجلانيب
عد(ةريغتموةيمانيدوةددعتمتاقايسنمضتتةناقتلابةفاحلاعاضوألانأ
قايسلانماًءزجاهتاذةناقتلاحبصتنإامرّيغتتاهتاذعاضوألاّنأكنع
ةدئاسلاعاضوألانيبةدقعملاةقالعلانّيبتننأنكمي،)هيفحّضوتتيذلا
.ةناقتلاىلعةبترتملاراثآلاو
لماوعاًضيأيه،تاقايسلاوأ،ةدئاسلاعاضوألانأىلإةراشإلاردجت
لئاسولالكشءاقتنابةقالعلاتاذميمصتلاتارايخديدحتيفمِهاُست
مهنكمييذلاكئلوأاهلمحييتلاميقللعضختتارايخلاكلتنإذإ؛ةيناقتلا
رهظتيذلاقايسلايفةدئاسلاةيعامتجالاتايولوألاوةوقلاتاقالعف.رايتخالا
راثآلاحبصتاذكه.لئاسووتاودألكشيف)مَّمَُصتوأ(لّكشتتةناقتلاهيف
هلقحينمبةقلعتملاةلئسألاولماوعلانمددعجاتنةناقتلاىلعةبترتملا



ئواسملاونساحملايهاموهفواخموهميقيهامو،تاميمصتلارايتخا
عباطلانعباقنلافشكتيطبضلابانهو،تارايخلاهذهنعةمجانلا
.ةناقتلليسايسلا

ةناقتلابةفاحلاعاضوألاوتاقايسلليسايسلاريثأتللةعطاسلاةلثمألانمو
ةسدنهلانأىلإريشييذلاغيسلهمّدقيام،ةيكبشلاةناقتلاميمصتيف
ىلعظافحلاىلإو،نينقتلاىلإالحاتفنالاىلإليمتتناكتنرتنإللةيلوألا
ىلإةملكيف،مهطاشنومهتايوهفشكالمهتيرحونيمدختسملاةيوهةيرس
يذلاقايسللةجيتنكلذناكو.)54(ةباقرنودنممهنيبلصاوتلانيمأت
تنرتنإلاروصتهيفىرجقايسوهو(تعرعرتوةناقتلاكلتهيفتأشن
ناكثيح،)دراوملايفكراشتويميداكأثحبةادألوألاماقملايفّهنأىلع
لوصحلاةلوهسو،ةيرحلاوةينالعلاوحاتفنالانأشنمنولُْعياهيلعنومئاقلا
.ةمولعملاىلع

ىلوألااهلحارميفتّزيمتيتلاتنرتنإلانإف،غيسلىريامك،كلذعم
.ةباقرلاونينقتلاوماظتنالاوحنةعزنكلذدعبتدهش،ماظتنالامدعب
تارارقلابفحييذلاماعلاقايسللعراستملارّيغتلاوهكلذءاروببسلاو
يفتنرتنإلاميمصتنأكلذ.هذهلصاوتلاةليسوميمصتنأشيفةذَختملا
اذهرهاظمنيبنمو.رارمتسابرّيغتتةدئاسلاعاضوألانأل؛رمتسمريغت
نمةراجتلانأمولعمو.تنرتنإلاطاشنىلعيراجتلاعباطلاةبلغرّيغتلا
ءارجإللمعتُستيتلاةليسولانأامك،ةنكممريغةينوناقطباوضنود
نعةزجاعحبصتةينوناقلاطباوضلاىلعيصعتستنيحةيراجتلاتالماعملا
ديقتلاو،ةميلسوةنمآتالماعمبلطتتةراجتلاف.تالماعملاكلتنيمأت
هلككلذبلطتي(تاكلتمملاظفحودوهعلابءافولاوةيدقاعتلاتامازتلالاب
ّنإفكلذلو.)مهطاشنةمالسنمققحتلاونيدقاعتملاتايوهلاًحيحصاًفشك
ةراجتلاّرسيينأبليفك،كاذوأعونلااذهنم،نينقتلانمةنيعمةجرد
تايلمعىلعةيراجتلاتائيهلاوحلاصملارطيستنإام،غيسلنّيبيامكو
نينقتلاحبصيىتحةيمقرلاتاكبشلاةطاسوبةيراجتلاتايطعملالدابت
ةينورتكلإلاةراجتلاروطتتيك«ّهنأغيسلفيضيو.تايولوألانمةباقرلاو
نيبةقثلانّمؤتةقيرطبتنرتنإلاةكبشسَدْنَُهتنأنّيعتي،ًالماشاًروطت
ةظفاحملاوةنمآلاتالماعملاىلعةمئاقةكبشلاةسدنهنوكتف،ةفاكفارطألا
،قيثوتلاتالوكوتوربءاشنإىلعةسدنهلاهذهموقتو.)55(»ةيصوصخلاىلع
رورملاطورشنمًاطرشاهرابتعابةباقرلالئاسووراهشإلاوصيخرتلاو
.مادختسالاو



اليباقرلاوينمألاعباطلاّبلغتيتلاةسدنهلاهذهنأةظحالملاردجت
؛ةدئاسىرخأعاضوألاًضيأبيجتستلب،بسحفةيراجتلاتالماعملاظفحت
،مهباهرإونيرخآلابررضثادحإلتنرتنإلاةكبشمهضعبمدختسيدقذإ
مادختساصرفنمللقتتاميمصتدامتعاضرفيام،عيورتلاةفاقثرشنو
ذنمةيوضوفلالاصتالالئاسونمفواخملاتزربو.ضارغألاهذهلةكبشلا
ةراعدلاوةليذرلاىلععجشتعقاومباهطابتراوةيكبشلاةناقتلاروهظ
نأنممغرلاىلعمقافتلايفةذخآوةمئاقفواخملاهذهلظتو.ةيحابإلاو
،2001ربمتبس/لوليأنمرشعيداحلاتاءادتعارثإيفتدعاصتاهتريتو
)56(تاءادتعالاكلتلطيطختلايفتمدُختساتنرتنإلانأىلعنئارقروهظو
تاعيرشتلانمديزملاتاءادتعالاىلعاهاوسوةدحتملاتايالولادرناكو.
لصاوتلالئاسوىلعةلودلاةباقرةفعاضمدرجمىلعرصتقتاليتلا
ّىلوتتنأتنرتنإلاتامدخبديوزتلاتاكرشنمبلطتلهتّدعتلب،ةيمقرلا
.)57(اهريسيتوةباقرلاتامهماهرودب

عفديعضوقلخيفاترفاضتدقةراجتلاونمألاْيتيولوأنأ،اًذإ،نّيبتي
اًميقو،ةفلتخماًعاضوأنأدكؤملانمو.دَّدحمهاجتابةيكبشلاةناقتلارامث
ناك،ةفلتخمحلاصميوذنيفلتخماًصاخشأو،ةفلتخمتايولوأو،ةفلتخم
ةناقتلابةفاحلاعاضوألاملاعمديدحتنإو.ةفلتخمراثآيفاوببستينأنكمي
ةفاحلاتاقايسلامستتو.ةرورضلابلامكلاىلإرقتفيو،امدحىلإيطابتعا
للحميأرودقمبنوكينلو.ديقعتلاوعّونتلاوددعتلابةيكبشلاةناقتلاب
نألباقملايفهيلعنّيعتيو،هلككلذبطوحينأةناقتلانعةمجانلاراثآلل
اهديقعتو،ةهجنمةفاحلاعاضوألاةيمهأىلإ،لقألاىلع،ًاظقيتمنوكي
.ىرخأةهجنملازتخالللباقلاريغ
ةيكبشلاةناقتلاتامادختسا4-
وهةناقتلاىلعةبترتملاراثآلاةعيبطديدحتنعلوؤسملاريخألارصنعلا
نعمجانةّنيعمةناقتليعامتجالارثألانمٍّامهماًبناجنأكلذ؛مادختسالا
ةيعامتجاتايعضويفةناقتلاهذهلتاعامجلاودارفألامادختساةقيرط
،راثآلاكلتلسيئرلاددحملايهمادختسالاجذامننإلوقلانكميو.ةيقيقح
لامعتسالاعباطف.مهضعبمعزيامك،اهتاقايسواهميمصتوةناقتلارهوجال
اذهبو.مئادلاويئاهنلااهرثأددحييذلاوهةناقتلاكلتليئانثتسالاويمويلا
نَيهرةيناقتلاراثآلليعامتجالاءانبلاةيلمعنمبناجنوكي،ىنعملا
مهرابتعاب،اهيلعنوبأدييتلاتاسرامملاو،اهبسانلاموقييتلاتارايخلا
.ةيناقتلالئاسوللنيمدختسم



نولماعتيدارفأاهاّنبتيواهطّمنيوةناقتلاتامادختساتالاحلانمريثكيف
وأ،اًفلسةددحملاتاهيجوتلابسحبةناقتلانومدختسي،نيكلهتسمكاهعم
مظعماهعبتييتلاةقيرطلايههذهنإلوقلانكميو.ةيلكاهنوكرتي
ٍّامهمارًّيغتممادختسالاىقبي،تالاحلاهذهيفوةناقتللنييمويلانيمدختسملا
ةناقتلارهوجهيلعيوطنييذلاماظنلللثتميمادام،ةناقتلاةرمثيف
اهيفلّخدتيىرخأتالاحدجوتنكل.هاّدحتيالواهعضوواهميمصتوةينعملا
،تالاحلاهذهيفو.ةفوصوملاكلتريغضارغألةناقتلاكلمتيومدختسملا
ميمصتلاورهوجلانيبتالخادتلاب،كلذعم،اًموكحممادختسالالظي
؛اًيعاوًايدصقًالمعسيلوةثالثلالماوعلاهذهنيهرمادختسالاف.عاضوألاو
دايطصاكنكميال(اهميمصتوىفانتتةقيرطبةناقتمادختساكنكميالذإ
ةقيرطبتاناقتلامادختساكنكمي،كلذعمو.)ةرانمةطساوبشرقةكمس
كلذو،)فحتمكةرانممادختساكنكمي(اهومّمصماهلهدارأامعفلتخت
تاياغلاريغلًانايحأةناقتلافظوناننإو.كلذبميمصتلاحمساملكاًعبط
ةيكبشلابيساوحلاةطاسوبلصاوتلاروطتربتُعيو.اهلجأنمتمِّمصيتلا
تمِّمُصذإ؛ةدوصقمريغتامادختسالجأنمفيظوتلااذهلًالاثم
.ةمخضلاةيساسألابيساوحلاعملصاوتلابحامسللءدبلايفةيمقرلاتاكبشلا
ةليسوةناقتلامادختساهلحملحيلمادختسالااذهرثدناامناعرسو
،بسحفدوصقمريغنكيملمادختساوهو،)ةينورتكلإلالئاسرلا(لصاوتلل
.)58(تاكبشلامادختساةيادبيفاًضيأهلصخرمريغلب

ةقالعوذقئارطلاهذهضعبو،ةددعتمقئارطبةناقتلاسانلامدختسي
عاضوألاهضرفتملونومِّمصملاهدصقيملرخآلااهضعبو،ميمصتلابةقيثو
مادختسالاقئارطونيمدختسملاتارايتخاسكعتنايحألاضعبيفو.ةدئاسلا
نمتارايتخالاكلتللقترخآضعبيفو،ةوقلاتاقالعوةمئاقلاىنبلا
لبقدروفممسيولهفصوامنيبةريثكتالامتحادجوتهنأودبيو.اهريثأت
غربنيفراشأو.)59(»ةيطارقميدلاتاينقتلاوةيوطلسلاتاينقتلا«يبطقبدوقع
محرنمةيتآاهرابتعابيناثلابطقلاوحنعزنتيتلاتامادختسالاىلإ
ىدحتتيتلاةقّالخلاتامادختسالادصقيوهو،»ةيطارقميدلاةينالقعلا«
ءىدابملاوضارغأللةناقتلامدختستثيحب،ةمئاقلاطبضلاوةوقلاتايبتارت
ماظنليوحتبصاخلالاثملاغربنيفمِّدقيو.)60(نومِّمصملااهلهاجتيتلا

Minitelةحاتمتانايبةدعاقنم)نيمدختسملاةبغرلةباجتسا()*(يسنرفلا
تاذةنلقعلانأودبي،لعفلابو.صاخشألانيبلصاوتةليسوىلإمومعلل
قلعتياميفميمصتلاودصقلانيب،لقألاىلع،يواسترمدملاعباطلا



نوكيامبرو.ةينيتورتاقيبطتىلإتاكبشلاةناقتاهبمجرتتيتلاةقيرطلاب
-ةينورتكلإلاةنصرقلاتايقالخأربتعيزلتساكلعجيذلاببسلاوهاذه
تايجمربلاةكرح:ةينورتكلإلاتاقيبطتلامهأنمنينثاجاتنإنعةلوؤسملا
Peer-To-PeerFile(نيمدختسملانيبتافلملالدابتو)Linuxلثم(ةرحلا

Swapping()لثمNapster(-ةيفاقثلاداعبألانمضةيزكرمةناكمتاذ
.)61(تاكبشلاعمتجمل
ىلعةبترتملاراثآلاريدقتيفىوصقًةيمهأتامادختسالاوتاقيبطتللنإ
،ةيمهألاهذهعملماعتلانكميفيكحضاولاريغنمنكل.ةناقتلا
،ةددعتمتالامعتساتاذ)ةيمقرلاتاكبشلالثم(ةناقتقايسيفاًصوصخ
وأفيك«لاؤسنعةباجإلالهسلانمسيلو.رارمتسابروطتتورشتنتو
ليبسىلعف،»؟ةيمقرلاتالاصتالاوتامولعملاتاناقتمدختُستةياغيأل
ةلواحمىلع،ينطولاويلودلانيديعصلاىلع،ةديدعتاساردتزكر،لاثملا
نأبتاساردلاانتدافأو.)62(تنرتنإلليمويلامادختسالاتايصاخفيصوت
ةيلامشلااكريمأيفءالمزلاوةلئاعلادارفأوءاقدصألانيبةينورتكلإلالئاسرلا
يفعقاوملاحّفصتيتأيو.تنرتنإلاةكبشىلعرفوألايمويلاطاشنلايه
هيفرتلا(تاياوهلاوتامدخلاوتاجوتنملانعثحبلارّدصتعم،ةيناثلاةبترملا
ىلإددجلانومدختسملاليميو.)63(كلتحفصتلاتايلمع)ةضايرلاو
ملاعباهلةقالعالةنّيعمتامولعمنعثحبلايأ(يتادألامادختسالا
يأ(ةيهيفرتلاتامادختسالاوحننوسرمتملانومدختسملاعزنيامنيب،)تنرتنإلا
.)ةليسواهرابتعابال،اهتاذدحيفةيعامتجاةياغاهرابتعابتنرتنإلامادختسا
تايطعملاوةربخلا«ّنأمادختسالاجذامنلوانتتةيملاعةساردوّفلؤمدكؤيو
راسمعبتيفوسيملاعقاطنىلعتنرتنإلامادختسانأبيحوت]ةثيدحلا[
.)64(»يلامشلايكريمألاروطتلا

وهتنرتنإلليصخشلامادختسالاناكاذإامحضاولانمسيل،كلذعم
.ةيكبشلاةيمقرلاتالاصتالاوتامولعملاتاناقتبرمألاقلعتيامدنع،بلاغلا
ريغنمودبيو.اهسفنةيمهألابىظحيةلومحملافتاوهلاماظننأرهظيو
هل»بيولا«عقاوموينورتكلإلاديربلليصخشلامادختسالاناكاذإامحضاولا
تاناقتلامادختساىلعةبترتملاةيعامتجالاراثآلاديدحتيفاهسفنةيمهألا
.ىرخألاكشأوتاقايسيفاهدجنيتلاىرخألاتامادختسالابةنراقم،ةيمقرلا
تانايبلادعاوقوبيساوحلاتاكبشلةيلودلاوةينطولاةينمألاتامادختسالاف
تامادختسالابةنراقم،ةيعامتجالااهراثآثيحنمةبلاغلايهودبت،ةيمقرلا
نإف،كلذل.ءاقدصألانيبةيصخشلاةينورتكلإلالئاسرلالدابتبةقالعلاتاذ



ةيتحتلاةينبلاوجاتنإلاعقاومولمعلاعقاومىلإتاكبشلاتاناقتلوخد
نوكيس،)طبضةمظنأكاهمادختسايأ(ةيركسعلاتاعازنلاوةيلودلاةراجتلل
ةيلصاوتلاتامادختسالابةنراقم،يكبشلاعمتجملاليكشتيفىلوطلاديلاهل
ثادحإيف»مادختسالا«لماعرودنعلؤاستلانإو.ريهامجلاودارفألانيب
ةيفاشلاةباجإلاىلعيصعتسيهنكل،اًديكوترثكألالئاسملانمةيناقتراثآ
.لؤاستلاكلذحرطىلإةجاحلاعنميالهلككلذنأّالإ،ةيفاولا

يكبشلاعمتجملاىلإةيكبشلاةناقتلانم:ًاثلاث
عاضوألاواهميمصتوةناقتلارهوجنيبةدقعملاةقالعلانأقبساممنّيبت
نأبيحوتةيناقتاًراثآةياهنلايفجتنتيتلااهتامادختساواهبةفاحلا
كلتنماًدحاواًبناجالإتسيل،امةليسولةيساسألاةينقتلاتامسلا
ديدحتىلإنيرصاعملابّاتكلانمريثكىعسو.ملاعلاعماهلعافتيف،ةناقتلا
امبر،روحملااذهءاهنإلو.ةيمقرلاتاناقتلاىلعةبترتملاةصوصخملاراثآلا
طبرلااهلالخنمىرجيتلابيلاسألاضعبيفثحبلاديفملانمنوكي
ةديدجلاعاضوألاوةيمقرلاتامولعملاوتالاصتالاتاكبشلةيناقتلاايازملانيب
.»يكبشلاعمتجملا«ـبةيطمنةروصبةطبترملاةيرشبلاةايحلل

ناكمزلاقييضت1-
لئاسولاباهمسو،مالعإلاتاناقتنأشيفاًراركتتاظحالملارثكأنيبنم
اهلاغتشاوهكلذبدوصقملاو.)Time-SpaceCompression(ناكمزللةقِّيضملا
نمزلارورموتافاسملالعجتاهنأاًصوصخ،ناكملاونامزللانرابتخاىلع
ديفيادفّرعيو.لصاوتلاطاشنبلصتااميفلقألاىلع،قيضأوأرصقأ
:هنأبةثادحلادعبامطرشهباتكيفيناكمزلاقييضتلايفراه
ىلإناكملاونامزللةيتاذلاةيعوضوملاصئاصخلايفةروثُثِدُْحتتايلمع
انسفنألملاعلااهبّلثمنيتلاةقيرطلارييغتىلإاهعمانرطضتيتلاةجردلا
لئالددجوتهنأل»قييضت«ةملكتلمُعتساو.نايحألاضعبيفًايرذجارًييغت
كلذباًبلغتم،ةايحلاقسنعيرستىلعماقةيلامسأرلاخيراتنأىلعةيوق
يفاٍّيطىوُطيملاعلاَّنأنايحألاضعبيفودبيثيحب،ناكملازجاوحىلع
.)65(انلخاد

ةزيمملاةمسلاوهناكمزلاقييضتةيمانيدفيثكتنأيفراهرظنيف
لثمتارابععمسنانتبةيكبشلاةناقتلارصعيفو.ةثادحلادعبامرصعل
راشتناببسبعراستبريستثداوحلانأو،»ةريغصةيرقحبصأملاعلا«
ةيمقرلاتاكبشلالقنرسيىلإاًساسأكلذدوعيو.ةديدجلامالعإلالئاسو
.ةقئافتاعرسبوةعساشتافاسمربعةيمقرلاتامولعملانمةلئاهتايمكل



تاعبتلاةساردىلعنّيبكنملاكئلوأنماًعامجإىقلتيتلاءايشألارثكأ
نأنكميامىلإةفاضإ(تاناقتلاكلتنأوهةيمقرلالئاسوللةيعامتجالا
تاعمتجميفف؛ناكملاونامزلايترهاظلانرابتخاىلعلغتشت)هيدؤت
رثكأفرثكأيداصتقالاويسايسلاويعامتجالاطاشنلاومامتهالازكتري،تاكبشلا
،عاضوألاهذهلظيفو.ةريصقةدميفةغلابتاعرسبتايطعملاقفدتىلع
النيذلانيظوظحملاريغىلإةبسنلابالإًاناكمناكملاواًنمزنمزلالظي
نوكلتمينممنيظوظحملاىلإةبسنلابامأ.ةيمقرلاتاكبشلابًاطبرنوكلتمي
ةفاقثنمهوداتعاامءازإةبرغنوشيعيسمهنإفتاكبشلاكلتبًاطبر
نعاًضوع،ةقفدتملاتامولعملابءيلمءاضفيفنوشيعيسو...ايفارغجوخيراتو
ةديدجلالصاوتلاةموظنميفددبتيفنمزلاامأ.هوداتعايذلايناكملاءاضفلا
ةيداملاسسألاينمزاللانمزلاوةقفدتملاتامولعملاءاضفحبصيو...هذه
هذهىلإةبسنلابو.)66(ةيقيقحةيضارتفاةفاقث،ةديدجةفاقثءوشنل
طاقنوتايطعملاقفدتطاقنيفناكملاموهفمصخلتي،ةديدجلاةموظنملا
،نمزلاىلإهنمنمزاللاىلإبرقأحبصيوءابهبهذيفنمزلاامأو،اهيّقلت
مهلرفوتتنيذلاكئلوأىلإةبسنلابلقألاىلع،ناكملاموهفمددبتياميف
.يكبشلاعمتجملايفءاضعأمهلعجتوةيكبشلاتاناقتلا

)*(ناكملاءافتنا2-
ىرخأةيصاخدجوت،هذهناكمزلاقييضتةيمانيدبلصتمقايسيف
ذإ؛)Deterritorialization(ناكملليفانلاعباطلااهنإ:ةديجلالصاوتلالئاسول
حمست)كلذوحنوفتاهوفارغلتنم(ةميدقلالاصتالالئاسوتناك
يفثدحيملنكل،تافاسملادُعبنممغرلاىلع،سانلانيبلصاوتلاب
ةفلكتلانمورسيلانمردقلااذهبلصاوتلاةيلمعتمستانأخيراتلا
هذهبتايطعملانممكلااذهرشبلالقانتنأقبسيملو،اًيبسنةضفخنملا
َدِجُونأقبسيملو.ديقعتلاوةيقوثوملانمردقلااذهبو،ةقئافلاةعرسلا
.هنمضًءاوتحاّلقأويناكملاىدملاباًدييقتّلقأيريهامجلالصاوتللماظن

ةيكبشلاتاعمتجملايفةديدجلالاصتالاتاناقتديعت،ىرخأةرابعب
نعةفاسملاّفكتف،ايفارغجلاولاصتالانيبةيداملاوةيموهفملاةقالعلاليكشت
ءافتنانيبةاواسملاأطخلانمنوكيسهنأريغ.اًدِّدحمًالماعنوكتنأ
يفزلتساكودبيو.ايفارغجلابايغوتاكبشلامادختسانعمجانلاناكملا
عمتجموهيكبشلاعمتجملانإةلئاقلامعازملاتاعبتلاًهبتنمةريخألاهتاباتك
:ناكماللاعمتجميأ،ايفارغجنودنم

دقعلاوتاكبشلاةيفارغجيه،اهبةصاخلااهتيفارغجتنرتنإلل،عقاولايف



ءاضفلاو...ةّنيعمنكامأنمرادتودلوتتيتلاتايطعملاقفدتجلاعتيتلا
رصعهبصتخيءاضفلانمديدجلكشوهقفدتلااذهنعمجنييذلا
وهف:يناكمالءاضفوهءاضفلااذهنإلوقلافيحلانمنكل،تامولعملا
لقنلاةمظنأو،دُعبنمةلصتملابيساوحلاتاكبشةطاسوبنكامألاطبري
ةيلكايفارغجلايغليالهنكلةفاسملافيرعتديعيءاضفلااذه.ةبسوحملا
)67(.

ىلعتاحلطصمدشحىلإةرصاعمةيباطخةعزنقباسلاسابتقالاسكعي
لقألاىلعوأ،ةراعتسالاليبسىلعاهلامعتساو،»ناكم«و»ءاضف«رارغ
اهتالولدمىلعلدتالىتحميهافملافيرعتديعتةقيرطباهلامعتسا
فيرعتلااذهلضفب،اًنكممحبصأو.اهيلعفراعتملا)ةيداملا(ةيقيزيفلا
ىلإةراشإلل،يكبشلاعمتجملاباطخيف،»ناكم«ةملكلامعتسا،ديدجلا
نم،زلتساكديري،ىرخأةرابعبو.تنرتنإلاةكبشيفةيضارتفالاتائيبلاضعب
لصاوتلامجحمظاعتنممغرلاىلعو(»تنرتنإلاةيفارغج«ـلهفيرعتلالخ
يقيقحلايداملاملاعلانأبانّركذينأ)ةيمقرلاتاكبشلاةطاسوبيرشبلا
مغرلاىلعو.هراكنإنكميالودينععقاوكًامئاقلازيالتاكبشلاكلتجراخ
ةيداملاةغبصلانإف،ةيقيقحلاايفارغجلاىلعةيضارتفالاايفارغجلاةبلغنم
ملاعلانيبتوافتلايفًالثماهدصرنكميو،ةمئاقلازتالملاعللةتنعتملا
اموأ،ةيمقرلاتاكبشلاىلإذافنلاةجردثيحنم،يمانلاملاعلاومدقتملا
يفسانلانمريثكءاقبمعدي،كلذل.)68(ةيمقرلاةوجفلابفرُعيتاب
لازتالايفارغجلانإلئاقلايأرلاتنرتنإلابطبرنودنمةريقفلالودلا
نماًءزجةظوظحملاقطانملايفايفارغجلادقفتامنيب،ءالؤهىدلةمئاق
.اهراثآواهصئاصخ
تايمانيدروهظىلإيدؤيناكملاءافتنانأمهضعبىري،كلذعم
طاشنلاميظنتاهنيبنم،ةديدعةرصاعمةيسايسوةيداصتقاةيعامتجا
تايلمعلاوةراجتلاوجاتنإلاةملوع(هقيسنتويلودلاديعصلاىلعيداصتقالا
ةطلسلااههجاوتيتلاتابوعصلاةيفاقثلاعلسلاكالهتساةملوع،ةيلاملا
ةبقارموميظنتيف)ةّمألاةلودلايأ(ميلقإلاساسأىلعةمئاقلاةيسايسلا
ريغةيسايسلاوةيعامتجالاتاميظنتلا؛طئاسولاكلتنعمجانلاطاشنلا
ةضهانملاتاكرحلا،ةقرافمللايو،كلذيفامب(،اهنيعبلودبةطبترملا
ىلع،اًيئزجعسوتتو،يضارتفااليقيقحدوجوتايمانيدلاهذهل.)ةملوعلل
ايفارغجلالازتالملاعوتاكبشلاتاناقتنيبةدقعملاةقالعلالضفبلقألا
.هيفاهروديدؤت



طبضلاوةيزكرماللا3-
يتلاتاعمتجملاوةديدجلاةيمالعإلاتاناقتلابةطبترمىرخأةيصاخةمث
ىلعةمئاقلااهتسدنهلضفبف؛ةيزكرماللايه،تاناقتلاكلتاهيفرشتنت
ةديدعةيلاصتاتاسراممبمايقلايكبشلامالعإللنكميكيبشتلاوبعشتلا
التاسرامميهو–لئاسرلالقنىلإىوتحملاديلوتنمحوارتت-ةعساوو
.اهّمظنيوأاهيلعرطيسيالودحاويزكرملماعوأردصماهدلوي
ةيزكرماللاتاذلاصتالالئاسوةرهاظءوشنيفتاناقتلاهذهتمهاسو
قلطنملااذهنمو.يريهامجلااهعباطىلعكلذعمظفاحتيتلاةقئافلا
لالخنم،ةثيدحلامالعإلالئاسووةميدقلامالعإلالئاسونيبزييمتلانكمي
مالعإلالئاسونأكلذ؛اهتّمربةيلصاوتلاةيلمعلانميّقلتملاعقومنّيبت
يبلسلبقتمدرجمهرابتعابيّقلتملاعملماعتت،ةعاذإونويزفلت،ةيديلقتلا
ةعومجمدييفوةيزكرملاةديدشلاصتالاةموظنملعجيام،ةمولعملل
امهنإيأ،ثبلاتاناقتنمامهنويزفلتلاوةعاذإلاف.نيمكحتملانمةريغص
ددعىلإيزكرمردصمنمةثوثبملاتامولعملانمةعومجمغيلبتبناموقت
ةناقتىلإذافنلاةيرصحينعتو.دحاوتقويفةفلتخملاتالبقتسملانم
ةيدودحمو،ينويزفلتلاويعاذإلاثبللةيرورضلاوةدقعملاعيزوتلاوجاتنإلا
اذهيفنيكراشملاصاخشألاةيبلغأنأةقيرطلاهذهبتامولعملاثبفيط
الوةمولعملانولبقتسييأ،نييبلسلانيلبقتملانممهلصاوتلانملكشلا
اًيبسنةّزكرتملصاوتلاةطلسهيفنوكتلاصتاماظنجتُنياذهو.اهنوجتني
.اًمامتةيزكرمو
ىلعاهيلإذافنلاراصتقاوةبعشتملااهتسدنهلضفبو،ةيمقرلاتاكبشلاامأ
ةناقتنأل؛ةيزكرماللابمستتف،ةوقلاوروطتلاةديدشةبسوحمجماربوطئاسو
يّقلتلاةناقتكلتميصخشلكنإيأ(جاتنإلاةناقتاهسفنيهيّقلتلا
ةلاسرلاىوتحمجاتنإنمهنّكمتيتلاةناقتلاهسفنتقولايفكلتمي
ىلإزهاجذفنمصاخشألاءالؤهىدلّنإف،كلذىلعًةوالعو.)ةيلصاوتلا
دعبأىلإءوفكوراشتنالاعساوهنكلاًيبسنصيخريريهامجعيزوتماظن
ىلإةديدعلوخدطاقنهيفماظنوهو،اهتاذةكبشلايفدوجومدح
.)ميظنتلالهسو(طبضلاديدشيزكرملالخدملافالخب،اهيفراجتالاوةكبشلا
ةوقرثكأةديدجلالصاوتلالئاسونأ،لاحلاةعيبطب،ينعيالكلذنكل
عم،انأينمارًيثأتوةوقرثكأًالثم»CNN«ةانقف؛ةيديلقتلالئاسولانم
نعرظنلافرصبو.تنرتنإلاةكبشىلعتامولعمرشنىلعرداقانيلكنأ
ملاعلليداملاعقاولادانعىلعةلدألانمديزملاكانهثيح(ةقيقحلاهذه



اماًبلاغاًفنآاهيلإراشملاتافصلاةعومجمنإف،)ةكبشلاجراخدوجوملا
اهيفبعصيتابتاعمتجماهنأبةيكبشلاتاعمتجملافصوىلإيدؤت
.ةيزكرملالاصتالاومالعإلالئاسواهمعدتيتلاتايبيتارتلاىلعظافحلا

،تاكبشلاعمتجمزيمتيتلاةمسلاهذهنأوهةظحالملابريدجلانكل
عباطلانأنممغرلاىلعف؛ةيزكرملاةباقرلاوه،مأوتاهل،ةيزكرماللايأ
لئاسوىلعةيزكرملاةباقرلاةيلمعرسعيةيمقرلالاصتالاتاكبشليزكرماللا
كلتنملعجتةيمقرلاتاكبشللةينقتلاتامسلانإف،اهتاذلصاوتلا
.ةباقروطبضةمظنأتاناقتلا

زجحماظنوديربلاةمظنأوشويجلالثم(ةدقعملاةمظنألالغتشتيك
ةهَّجومةروصبيأ(»ةرطيسلاوطبضلاتحت«)كلذىلإاموةيوجلاتالحرلا
نملئاهٍّمكعيمجتىلإجاتحتاهنإف،)اًفلسةددحمتاياغغولبوحن
ههيجوتوماظنلاطاشنقيسنتمتيىتح،ريصقتقويفهتجلاعموتامولعملا
بيساوحلاتاكبشلةينقتلاةغبصلاربتُعتو.عاضوألاريغتلةباجتساهليدعتو
ىربكةدئافتاذاهرابتعابتزربكلذل،بلاطملاهذهلةمءالمرثكألاةيمقرلا
يزكرماللاعباطلانأنممغرلاىلع،ةباقرلاوطبضلاةمظنألتاناقتك
يتلاةيزكرملاةباقرلاىلعةيصعاهنوكبيشيهذهةديدجلامالعإلاتاناقتل
ىلعةيحابإلاداوملاةراجتخيراتدهشيو.)69(ًالثمثبلاتاناقتّزيمت
نيبتافلملاليمحتراشتناو،عقاوملاضعبىلعتامجهلاو،تنرتنإلا
نمو.ةيزكرمالةكبشىلعةيزكرمةباقرضرفةبوعصىلع،نيمدختسملا
ةددعتملاتاكرشلاىلعةباقرضرفلةيرورضةيمقرلاتاناقتلانأدكؤملا
اهنأامك،يملاعلاداصتقالاىلعنميُهتيتلادقعملاطاشنلاتاذتايسنجلا

.رثكأفرثكأرشتنتتئتفاميتلاةصاخلاوةيموكحلاةباقرلاةمظنألةيرورض
اهرابتعاب،تامسلانماًددعاودّدحينأبّاتكلانمددعىأترادقلو
يفئيسلاوأديجلااهرثأيفمهيأرىلإاًدانتسا،ةناقتلاهذهلةيئاهنتامس
رابتعالاباهلكبناوجلاذخأنأحضاولانمو.ةيطارقميدلاوةيصخشلاةيرحلا
نكميو.ىرخألااهادحإيغُلتستايمانيدلاهذهنأبةعانقىلإكلذكيدؤي
اًرصنعوةمئاقّلظتةباقرلاوةيزكرماللانيبةيلدجلاهذه،ثدحينأكلذل
.تاناقتلاهذهلثمهيفدوستعمتجميأيفاًساسأ

نيمدختسملاتابغرلةباجتسالاويلعافتلاعباطلا4-
يه،ةيمقرلاةيكبشلاةناقتلليعامتجالارثألابةطبترملاةعبارلاةمسلا
لصاوتلاتايلمعنأحيحص.ةيلعافتلصاوتةيلمعنيمأتىلعاهتردق
ةيكبشلاةناقتلانأامبو.صاخشألانيبًالعافت،فيرعتلاب،بلطتتةيرشبلا



.عيفروحنىلعةيلعافتاهنإف،قاطنلاةعساوةيرشبلصاوتةيلمعبحمست
ةيرواحتلاتاقيبطتلاددصبسانلاهيلإريشييذلالعافتلاوهاذهو
يتلا)...باعلألاوةشدردلاعقاوم،شاقنلاتايدتنم،ينورتكلإلاديربلا(تنرتنإلل
.قاطنلاعساوًايرشبًالصاوتنّمؤتو،قئافيلعافتعباطبمستت

لضفبةقئافلاةيلعافتلاققحتالةثيدحلالصاوتلالئاسونأديب
ىلإكلذكريشيةيلعافتلاحلطصمنأكلذ؛بسحفةيرواحتلاتاقيبطتلا
نيمدختسملامامأاًعساولاجملاحسفىلعةيمقرلالصاوتلالئاسوةردق
اذهنكل.اهيفمهولدبءالدإلاو،تامولعملامهيّقلتةقيرطرايتخاولّخدتلل
نمةيديلقتلالاكشألليلعافتلاريغعباطلاعمضقانتييلعافتلاعباطلا
ةعوبطملاتاروشنملانعًالضف،ينويزفلتلاويعاذإلاثبلالثم،لاصتالالئاسو
؛)ًانومضموًالكشتامولعملليبلسلِبقتسمدرجميقلتملااهيفنوكييتلا(
يه،ةيديلقتلالصاوتلالئاسولظيف،تامولعملايّقلتةيلمعنإيأ
امفالخب،ةيمقرلالاصتالاتاناقتليلعافتلاعباطلاىلجتيو.ةيبلسةيلمع
لالخنملخدتلاو،رايتخالاةيرحنمريبكردقباهحامسيف،قبس
تاناقتلًافالخو.تامولعملايّقلتةقيرطصخياملكيفنيمدختسملا
ًّالبقتميّقلتملانملعجتيتلانويزفلتلاوةعاذإلالثم،ةيديلقتلالصاوتلا
يفةكراشملاولعافتلابنيمدختسمللحمستةديدجلاتاناقتلانإف،اًيبلس
حمستيتلا»بيولا«تاحفص،كلذلةلثمألازربأنمو.اهتّمربةيلمعلا
اهدارأيتلاتاميلعتلابديقتلانودنماهقئاثوبيلقتواهحّفصتبرحبملل
داوملاخاسنتسا،كلذلضفب،مدختسملاعيطتسيو.يلصألاتامولعملارشاناهل
.اهعيزوتواهميظنتةداعإواهنيزختمثنمو،رسيبةيمقرلا

نيمدختسملايديأنيبةيمقرلاتاكبشللةيلعافتلاتامسلاعضت،اًمومع
اًضقانتمودبييذلارمألا(ةيصخشلامهتاّعلطتومهتابغريعارتلاصتالئاسو
نوكتنأةداعاهنمعقوتييتلالئاسولاهذهليريهامجلاعباطلاعم
ةلهولوأودبيامبيشيديدجحلطصمرهظو.)ةسناجتموةمراصوةطمنم
نأةمسلاهذهنأشنمنأدقتُعيو.ةيريهامجلاةنصخشلا:نيضيقنلاًعْمَج
طبُرت،تالاحلاضعبيفف.ةّمجةيداصتقاوةيسايسوةيعامتجاتاعبتببست
نيكمتلةيطماهنوكبنيمدختسمللةيصخشلابلاطملاءاضرإوةنصخشلاةلأسم
ةركفزربتانهنمو،ةيزكرملالاصتالاتاسسؤمةطلسباسحىلعدارفألا
ىري،لباقملايفو.ًالماعمأاًكلهتسممأناكأاًنطاوم،درفلانأشنمءالعإلا
ةديدشاهنملعجنيمدختسملاتابلطبسحبةناقتلافييكتنأمهضعب
دعاوقءلمنمديزمبالإحمستالةيلعافتلاتارايتخالانأو،ةيحطسلا



نأو،ناقتإلانماًديزماهناقتإوةبقارملاتايلمعفيثكتبحمسيامبتانايبلا
طباورلارسكو،تاعامجلاوتاعمتجملاتيتشتنمديزمىلإتّدأةنصخشلا
نإف،ةيبلسوأةيباجيإةهجونمهيلإانرظنءاوسو.نماضتلاوةيعامتجالا
يفًايزكرملظي،نيمدختسملاتابلطبسحب،فييكتلاوأةنصخشلاموهفم
.يكبشلاعمتجملارّوصت

تابراقملاضرعبهانللهتساذإ؛ةدعلئاسمبلصفلااذهيفانممتها
يّنبتبانيصوأو،)ةيعامتجالاةيئانبلاوةينارهوجلاوةيتادألا(ةناقتللةيرظنلا
ةّبكرملاةبراقملاهذهتنّمضتو.اهنساحمةبراقملكنمذخأتةّبكرمةبراقم
يفةناقتلاىلعةبترتملاراثآلاثودحيفةمهاسملالماوعلانمريثكبءانتعا
،ماتخلايفو.مادختسالاوةدئاسلاعاضوألاو،اهميمصتوةناقتلارهوج:ملاعلا
ةيحانلانمةيكبشلاةناقتلالاغتشايفةمهملاتامسلانمددعبانممتها
ةباقرلاوةيزكرماللاوناكملاءافتناويناكمزلاقييضتلاكلذيفامب،ةيعامتجالا
.ةنصخشلاوةيلعافتلاو

ةيداصتقالاراثآلاديدحتيفتامسلاكلترودبةيلاتلالوصفلايفمتهنس
.ةيكبشلاةناقتللةيعامتجالاوةيسايسلاو
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ثلاثلالصفلا
يكبشلاداصتقالا

جاتنةلزنمب،كاردإللًالباقاًيخيراتًاليكشتهرابتعاب،يكبشلاعمتجملاودبي
نممغرلاىلعنأينعياذهو.ةيمقرلاةناقتلاهاعرتةيلامسأرلاتاداصتقالل
ىلإرسأيذلاينقتلاديدجتلاتاظحلبحاصتامةداعيتلاةروثلاةغالب
تالاصتالاوتامولعملاتاينقتراشتنابهتقالعيفروهمجلاةليخمريبكٍّدح
،قايسلااذهيفو.ةيلامسأرلانماًعونىقبييكبشلاعمتجملانإف،ةديدجلا
راسملايفةسيئرةعيطقالةيرورضلصاوتةطقنيكبشلاعمتجملاروطتّدُعي
يفرّيغتيالًائيشّنأاذهبدصقنالو.ثيدحلايبرغلاعمتجملليداصتقالا
يتلاتاناكمإللةباجتساك،ةيلامسأرلاةيداصتقالاتالماعملاوميظنتلاصوصخ
فصننأانرتخااذإنكل،بيرالب،رّيغتتءايشألاف.ةديدجلاتاناقتلااهّرفوت
ىلعاًيلكدمتعيرايتخاكاذف،»ةيروث«ـبةيتايلمعلاوةيميظنتلاتارّيغتلا
تيُنبيذلاسكراملراكىتحفرتعا،ديكأتلابو.ةملكلاكلتانفيرعتةقيرط
يذلا«رييغتلانمعونلااذهنأب،ةيلامسأرلاليزتسيتلاةروثلاىلعهلامآ
ةيصوصخ،رمألاةقيقحيف،وه»جاتنإلالئاسويفةلصاوتمةروثثِدحي
ةمدخيف،حضاووحنىلع،ناكو،ةمدقتملاةيعانصلاتاداصتقاللةزيمم
ىلعاًبيرقتو،ديدحتلابثدحتتارّيغتلاهذهنكل.)1(مئاقلاماظنلاحلاصم
رذحلاموزلّمهملانم،اًذإ.يلامسأرلاجاتنإلابولسأرارمتساراطإيف،ماودلا
قايسَّلعلو.تارّيغتلاكلتفصولاهمدختسنيتلاتاحلطصملاصوصخيف
ديحولاقايسلاوهيروثلابةيذحأللٍديدجميمصتةيمستهيفنكميٍعمتجم
،ززعياًضيأينقترّيغتةيمستلاًضيأةملكلاهيفمدختسننأاندعسييذلا
ءادألةلماشةبقارمةسراممىلعلمعلابابرأةردق،لاثملاليبسىلع
.ةيكالهتسالاةفاقثلاعيسوتلةديدجةليسورفويو،مهفّرصتةيفيكومهلامع

عّسوت«ـب،زلتساكهفصيامكويكبشلاعمتجملاروهظطبتري،اذكه
.)2(»جاتنإبولسأكاهلّكشتبعينصتلاطبتراامك،ةيلامسأرلاديدجتةداعإو
ةلكيهةداعإيفنايزكرماهقطنموتاكبشلاتاينقتنأزلتساكىريو
ساسأىلع،يضاملانرقلانمتاينيعستلاوتاينينامثلايفةيملاعلاةيلامسأرلا
زِّكرتيتلاةيلمعلاوهانهزلتساكهدصقيامو.»ةيتامولعملا«هيّمسيجذومنأ
.اهيفهرولبتوةيمقرلاتاكبشلانمدقعيفةيلامسأرلليعانصلاجذومنألا
داصتقالانعيملاعلايتامولعملاداصتقالافلتخيامنيب«:زلتساكلوقي
بعوتسيداصتقالانمعونلااذهو.هقطنمعمضراعتيالهنإف،يعانصلا



يفةمولعملاوةفرعملاديسجتوينقتلاقيمعتلالالخنمقطنملااذه
نأبجاولانمناكرخآىنعمب...اهلكيداملاعيزوتلاوجاتنإلاتايلمع
تناكاذإامو.)3(راهنيوأاًيملاعواًيتامولعميعانصلاداصتقالاحبصي
ملوأيعانصلااهفلسلحملحتنأنمتنّكمتدق»ةيتامولعملاةيلامسأرلا«
لاكشألارمتست،ديكأتلابو.ريبكلدجرادمةلأسملاهذهىقبت،نّكمتت
تاناقتلاريبكدحىلإاهتقرتخاتاعمتجميفىتحةيعانصلاتاسرامملاو
فنصيه»ةيتامولعملا«نأبانّملسولىتحاننإف،كلذعمو.ةيتامولعملا
اًفنصكلذعمىقبت»ةيتامولعملا«هذهنأةقيقحلاف،ةيلامسأرلانمديدج
.هتّيلكيفاًديدجًايداصتقااًفنصالةيلامسأرلانم

طمناهيفريغتيةرتفيفشيعناّنلعل«:اًرخؤميامرفوتسركظحالامك
يداصتقالاانماظنلساسألارهوجلاّنكل،ةديدعقئارطبانتاسرامموانتايح
رّيغتلانيبقرفلاوهانهحاتفملاف.)4(»هسفنوهىقبيهلكيعامتجالاو
نوكيدقو.رهوجلاديعصىلعةيرارمتسالاوةسرامملاولكشلاديعصىلع
ىوتسميفٍّامهمارًّيغتةيتامولعمةيلامسأرىلإةيعانصةيلامسأرنملّوحتلا
تايلمعىلإةيمرهوةيبتارتةرادإوتايلمعنمرّيغتلانوكيدقو.لكشلا
يفعضوتنأبجيتاريغتلاهذهنكل.ةسرامملايفارًّيغت،ةيزكرمالةرادإو
ةيلامسأرلارهوجيفةيرارمتسالانمةيساسأبورضباسحبسحيراطإ
ىلعلمشتيهو.ةّمهمةمهاسماهتاذتاناقتلاهذههيفمهاستيذلا
،ةرحلاقاوسألاو،ةيقبطلاتاقالعلاوعيلستلاو،ةصاخلاةيْكلملا،لاثملاليبس
مكارتلاو،هترادإوكالهتسالازيفحتبةّقلعتملاىربكلاةماعلاوةصاخلاةمظنألاو
،يامظحاليامك،»انتايحنأىقبي«اذكهو.خلإ...يجيتارتسايزكرمزفاحك
ميظنتللعماللاحطسلاتحت»يحاونلانمريثكيفاًيبسنرّيغتتمل«
.)5(اهتسدنهتديُعأيتلاةيداـصتقالاتايلمعلاويداصتقالا

هنمضمظتنييذلاراطإلايفمهألارصنعلايه،ىنعملااذهب،ةيلامسأرلا
تاناقتلاسكعتو.اهربعلصاوتييذلاعمتجملاوةيكبشلاتاناقتلاريوطت
داصتقالايفاهملاعموةايحلاتايمانيدناتبثيويكبشلاعمتجملاوةيكبشلا
ىرن،يناثلالصفلايفتّنيبيتلاةرظنلاركذتنامدنع،كلذعمو.يلامسأرلا
اهميمصتيف،تاناقتلاهذهلنأركنننأءيشيفةمكحلانمسيلهنأ
ذخأيسو،ملاعملاكلتوةيمانيدلاكلتيفارًيبكارًيثأت،اهلامعتساواهمادختساو
ةيكبشلاةناقتلانيبةقالعلابةلصتملابناوجلاكلترابتعالابلصفلااذه
عمتجملاةحورطأيفةيزكرمودبتيتلابناوجلاكلت،ةرصاعملاةيلامسأرلاو
داصتقالا«ىّمسيامروهظو،ةيلامسأرلاةملوعلابناوجلاهذهمضتو.يكبشلا



تحتةدحومريغليغشتولمعلاكشأو،ةيكبشلاتاسسؤملاو،»ديدجلا
ةروصاًيلجزربتسةساردلاهذهلالخنمو.ةيْكلملاةناكمو،دحاورايعم
.يكبشلاعمتجملاةيلامسأر
ةملوعلاوتاكبشلا:ًالوأ
عمتجملليداصتقالاميظنتلالصفنكميال،لوألالصفلايفاّنيبامك
نرقلانمةريخألادوقعلاتّزيميتلاةيداصتقالاةملوعلاةيمانيدنعيكبشلا
يذلالاكشألاميظنتىلإةيداصتقالاةملوعلاريشت،ماعىنعمبو.نيرشعلا
قاوسألاو،رامثتسالاو،ةراجتلاو،تامدخلاو،ةيلاملاو،جاتنإلاو،ةيلامسأرلاُمَِسي
نمةعومجمةطاسوباًيئزجاًنكممتابيذلارمألا،تايموقللاًرباعاًميظنت
ىلعةيموقلالودلانماهفارطأتقفاويتلاةيلودلاةيداصتقالاتايقافتالا
طاشنلابورضنمددعىلعةضورفملاةبقارملانمةنّيعمتاءارجإفيفخت
ربعيلامسأرلاداصتقالاميظنتىلإريشتالةملوعلانإف،كلذبو.يداصتقالا
داصتقالاكلذءانبىلإاًضيأريشتلب،بسحفةيموقلاةيسايسلادودحلا
رثكأنيررحتمقوسلايفنولعافلاهيفنوكي،ديدجيلاربيلجذومنأقفو
يفلّخدتلايفاهتارايخنألودلاهيفدجتو،ةيميظنتلادويقلانمرثكأف
اهينبتغلب،ةطوبضمدودحبةموكحم،عيزوتلاةداعإيفاهتارايتخاو،داصتقالا
.ًةينوكنوكتداكتتايوتسم
ةطبارتمةيداصتقالاةملوعلاتايمانيدواهراشتناوةيكبشلاةناقتلاروطتنإ
نّيعميخيرات»ماجسنا«ةمث،ليصفتلابتربيددلانورنّيبامكو.اًقيثوًاطبارت
يداصتقاماظننملوحتلاو»ةلّصتملاطئاسولاةئيب«ـبهفصيامنيب
دعباميسايسويداصتقاماظنىلإيموقساسأىلعمَّظنمثيدحيسايسو
نمددعيفماجسنالااذهّىلجتيو،)6(يملاعساسأىلعّمظنميثادح
.رهاظملا

ةينباهريفوتب،ملوعملاداصتقالالاغتشاتايجولونكتلاهذهمدخت،ًالوأ
جاتنإلاينعأ(هقيسنتويداصتقالاطاشنلاذيفنتلطبضتاينقتوةيتحت
اًيفارغجعقاولايفةعزوملاتاينقتلايهو،)ةيلاملاوةراجتلاوكالهتسالاو
تايموقللةرباعلاجاتنإلاةمظنأقيسنتّنإف،لاثملاليبسىلعو.اًيمانيدو
.اهتاودأوةيكبشلالاصتالاتاينقتمادختسانودنمليحتسمةدقعملاو
ةدقعملاتامولعملانملئاهمجحلقنيفتاينقتلاهذهةدئافىلجتتو
،دعبنممكحتلايفةدئافلاهذهنمكتو.اًيلآوًايروفةعساوتافاسمربع
تالاصتانودنمو.عيزوتلاوديوزتلاوجاتنإللةيزكرماللاةمظنألاقيسنتيفو
ةنورملاوةباجتسالاوةعرسلاىلإةطاسببةيملاعلاتاكرشلارقتفتس،ةلعاف



نّكمت،اًقحالليصفتلابنّيبنسامكو.حبرموحنىلع،اهتايلمعذيفنتلةمزاللا
تاسسؤملانمريثكاهيفكرتشتعيراشمبمايقلانمةيكبشلاتاينقتلا
ينمزلاّزيحلايفةيجاتنإتايلمعقيقحتىلعةرداقوةنرماهلعجتو
طبرت«:تربيدلوقيو.يملاعلاجاتنإلاخانملةمساوىقبتتايلمع؛بولطملا
،اًيلودواًيلحم،اهلكجاتنإلاةلسلسماسقأنمتاكرشةينورتكلإلاتالاصتالا
ةظحللايفةداـعأدبيماظن؛لِعافتملاولدابتملاّفيكتللعيرسماظنراطإيف
ةئزجتلابعيبلارجاتميفبساحملادنعجتُْنملاطوطخةرفيشاهيفأرُقتيتلا
.)7(ةعاضبلاءارشدنع
يلودلايلاملاماظنلاتايلمعلةيرورضاهنوكيفتاينقتلاهذههباشتت
اهنأب،لضفأوحنىلع،ةقالعلافصونكمي،لعفلابو.يلامسأرلالوادتلاو
لاملاةملوعولصاوتلاوتامولعملاتاينقتنمّلكاهيفيذغي،ةيلدابتةقالع
يحويةيلدابتلاةقالعلاهذهلتربيدفْصوو.رخآلاامهدحاولاملاسأرو
:ريثكلاب

يفةديدجتاروطتىلعاًبلطةيلاملاةملوعلاهاجتابطوغضلاتقلخ
تايلمع،اهرودب،ةريخألاهذهتّذغنيحيف،اهلاًزيفحتولاصتالاتاناقت
نأةيملاعلاةيلاملاةينبللناكام،ةلصتملاطئاسولانودنمف.لاملاةملوع
نإف،ةدقعماكحإلثمو...مويلاهيلعرشتنتيذلالئاهلاقاطنلاىلعرشتنت
يملاعلالماكتلاقّمعيلاملاعاطقيفةلّصتملاطئاسوللمّدقتمقيبطتّلك
ةمئاقلاو،ةدقعملاةيلاملاتاقفدتلانمةيبكوكٍةكبشيفةيلامسأرلاقاوسألل
.)8(ةبراضملاىلع

ًايزكرمًاناكملتحتيتلاةيمقرلالاصتالاتاينقتىلإةبسنلابلاحلااذكو
علسيهو،ةيراجتتامالعّلثمتيتلاتامولعملاو،هيفرتلاعلسجاتنإيف
ةظفاحملايفمهاُستو،يملاعلاداصتقالانمعافتنالايفكلهتسملاةبغرزفحت
،اهعملماعتتوةيموقلاتايصوصخلاريدتةفاقث؛ةيملاعةيراجتةفاقثىلع
سأراهّذبحيةينوكةيصوصخل«عيزوتوميلستماظنيهةيكبشلاتاناقتلاف
ةيريهامجلاةفاقثلاو،ةينورتكلإلاجاتنإلالئاسووةينوكلاةيصاخلا،ملوعملالاملا
يذلايفاقثلاسناجتلاةجردنعثيدحلايفَغلاَُبيدقو.)9(»ةدحوملا
ةفاقثلاهيفنوكتيذلاىدملاددحننأّمهملانمو،ةملوعلالظيفدوسي
ةيلحملاقوسلاوةقئاذلاتايصوصخعمفيكتلابةمزلمةينوكلاةيراجتلا
نمفصولااذهللقيال،كلذعمو.)10(كلذىلعاهتردقىدمو،ةيقابلا
ةدعاسملاتاينقتلاوةيمقرلاتاكبشلايدؤتذإ؛انهساسألاةطقنلاةيمهأ
ماظنوأ،ةيتحتةينبوأ،ًاطيسواهرابتعاباًساسأاًروداهبةقحلملاواهل



-ةيفاقثعلسكالهتساةلاحلاهذهيفيهو-ةيداصتقاتايلمعللوادت
.ينوكقاطنىلعذَّفَُنتومظنت

طورشلا،قوسلاةيلاربيلجذومنأبسحب،يلامسأرلاداصتقالاةملوععضت
ّلثمتتو.اهمادختساوةيكبشلالاصتالاتاينقتريوطتاهلظيفيرجييتلا
لودللةيداصتقالاوةيسايسلاةيلالقتسالادييقتيفينوكلاداصتقالاصئاصخ
ةراجتلاتايقافتابناجنمةضورفملادويقلايفو؛ةدايسلاتاذةيموقلا
صيلقتيفو؛اهذيفنتىلعرهستيتلاةيلودلاتاسسؤملاوةيلودلارامثتسالاو
زكرمتلاوةيموقلالودلااهبموقتيتلاميظنتلاوعيزوتلاةداعإفئاظو
ةرباعلاتاكرشلانمضقانتمددعيديأيفةيداصتقالاةطلسللحضاولا
ةيسايسلاطورشلاوعاضوألايههذه.ًايدومعواًيقفأةلماكتملاتايموقلل
ةيكبشلاتاينقتلاميمصتفّشكتاهلظيفلصاوتيسيتلاةيداصتقالاو
لازتالوةيكبشلاتاينقتلاتناك،اًقباسانركذامكو.اهقيبطتواهمادختساو
دويقللاًضيأعضختيهو،يلامسأرلاداصتقالاةملوعنمنّكمياًساسأاًرصنع
.اهراطإيفعّضوتتوداصتقالاكلذاهضرفييتلاتاهجوتلاو
جامدنانماهمظعمأشن،ةديدعتايوتسميفةّنيبلاحلاهذهتحبصأ
ذنمدوسييلوديلاربيلوينماظنراطإيفمالعإلاوتالاصتالاتاعاطق
تاهجوتةعبرأبيداصتقالاماظنلااذهزيمتيو.نيرشعلانرقلاتاينينامث
فدهلاهيجوتةداعإو،قاوسألاريرحتو،ةيمومعلاتاسسؤملاةصخصخ:ةسيئر
راطخأنمةماعلاةحلصملاةيامحنعاًديعبةلودلاميظنتهاّخوتييذلا
ماعلاعاطقلاريجتتو،تاكرشلاورامثتساللخانمريفوتهاجتابوقوسلالشف
ةيلمعلالخنماًيخيراتاذهّىلجتيو.)11(تاسسؤمةئيهىلعهميظنتو
يعاطقيفيلاربيلوينلالكيهلااذهىلعلّصفُموجّقعُميتاسسؤمعباطءافضإ
ةلهسىقبتةيلمعلاهذهلةيلوألارطألانكل،نييملاعلاتالاصتالاومالعإلا
يتموكحباحسنانّابإ،نيرشعلانرقلاتاينينامثيفف.)12(ديدحتلا
ريرقتىلعاًجاجتحاوكسينويلانم،ةدحتملاةكلمملاوةدحتملاتايالولا
،»تالاصتالاوتامولعمللديدجيملاعماظن«ءاسرإىلإاعديذلادياربكام
نمةيفاقثلاتاجتنملاوتامولعملللداعلاريغقفدتلانمّدحيماظن
ريوطتيفناتموكحلاناتاهتعرش،ءارثلقألابونجلاىلإيرثلالامشلا
حبصيسو.دعاصلاينوكلاداصتقالايفتالاصتالارودبقلعتتةليدبةرظن
،همالعإوهاوتحمةيحاننم،ةرظنلاهذهبسحب،مخضلايريهامجلالاصتالا
.تايموقللةرباعلاتاكرشللينوكلاطاشنلاويداصتقالاومنللاًساسأاًعفاد
تاكرشللنكمياهلظيفيتلاقوسلابّةفاحلاعاضوألاريرحتاذهبلطتيو



تامدخلاوةثيدحلاتامولعملاةناقتتاناكمإلغتستنأوروطتتنأةصاخلا
كلذميعدتلمَّمُصتتالاصتاللةيتحتةينبءانبباًمازتلاكلذبلطتيو.علسلاو
.ةيرورضريغةيميظنتدويقلاهعاضخإنودنمطاشنلا

ةكلمملاوةدحتملاتايالولايفيموقىوتسمىلعةيلمعلاهذهتأدب
كلذيفو.نيرشعلانرقلاتاينينامثيفرشتاتوناغيريترادإتحتةدحتملا
ريغوحنىلعاهتصخصخوّثبلاوتالاصتالاقاوسأريرحتىرجتقولا
ةسسؤملاتصخصُخ،ركذلاليبسىلع،1983ماعيفو.اًيخيراتقوبسم
ةحلصمل،ةلودللاًْكلِماًقباستناكيتلافتاهلاوقَْربلاوديربللةيناطيربلا
نمتاينيعستلايفترشتناو.ةصاخةيراجتةكرشيهو،»موكِلتشيتيرب«
يفاهنعدويقلاعفروتالاصتالاتاسسؤمةصخصخةجومنيرشعلانرقلا
صوصخيفلثاممعورشمميمصتمُّدقو،يبوروألاداحتالاوةيلامشلااكريمأ
عبسلاةعومجماهتمّدقيتلاةردابملايفةيمقرلاتامدخلاوةيتحتلاةينبلا
)G7(تامولعمللةينوكلاةيتحتلاةينبلا«ةردابمتيعُدو،1995ماعيف«،
يذيلايربمإراصتنا«هنأـبفِصووةدحتملاتايالولايفِدلُوططخموهو
ةهجنم،ةيداحأةرظنةردابملاهذهتسّرك«و.)13(»قوبسمريغدُعب
قيقحتلةليسواهرابتعاب،تالاصتالاتاناقترودىلإ،يسايسلاراطإلاوجمانربلا
.)14(»اهاوقتايموقللرباعلالاملاسأرقوسهدوقت؛يلاثمينوكعمتجم
،تالاصتاللةيتحتلاةينبللةصاخلاةيْكلملاةيمهأىلعراطإلااذهّزكرو
نمفيفختلاو،ةسفانملاورامثتسالاو،ةيجراخلاةراجتللةحوتفملاقاوسألاو
ديدجتلاو،فئاظولاقلخىلعو،يداصتقالاومنللطورشكةيميظنتلاتاءارجإلا
ئدابملاهذهخيسرتجيردتلابىرجو.يملاعلاداصتقالاىوتسمىلعسفانتلاو
قافتاصوصخلابو،ةيداصتقالاتايقافتالاوةيلودلاةراجتللحتفنمراطإيف
ةماعلاةيقافتالاو،تالاصتالاتامدخبصاخلاساسألاةيملاعلاةراجتلاةمظنم
تالاصتاومالعإقوساًعماتماقأناتيقافتاامهو،تامدخلاةراجتبةقعتملا
تاناقتفّرُعت،جذومنألااذهلظيف.يلاربيلوينلاجذومنألابسحبةينوك
صاوخلانولعافلاكُرتكلذبو،اًعلساهرابتعاب،اهتامدخواهاوتحمولاصتالا
نماًيبسناًرارحأ،تاناقتلاهذهبنومكحتينيذلا،تايموقللنورباعلا
اهنمضنمو،داصتقالايفةلودلالّخدتتاططخموةيئابجلاتاططخملا
ميدقتىدلةماعلاةمدخلابقلعتتدويقدوجونمضتيتلاتاءارجإلا
.)15(ةيلاصتالاهتامدخصاخلاعاطقلا

هتاجتنموةنِّوكملاهتاناقتويكبشلاعمتجملاعقاوىلعةبترتملاجئاتنلاودبت
.ةيمهألاتاذجئاتنلاكلتةملوعلليلاربيلوينلايسايسلاداصتقالايفهتامدخو



يمالعإلاءاضفلاىلعةلصاوتملاةنميهلا،لوأماقميف،عقاولااذهسكعيو
دقتناكحلاصميهو،مالعإلاتاسسؤملةيراجتلاحلاصملافرطنمينوكلا
نإف:زليهلِجلوقيامكو.يرثلالامشللةمدقتملانادلبلايفترهظ
اهمدختستيتلاةطلسلايهنيرشعلانرقلاتاينيعستلةتباثلاةمسلا«
ثيح،يملاعلايداصتقالاجامدنالاوحنعفدللتايسنجلاةددعتملاتاكرشلا
ودبت،لعفلابو.)16(»راطإلااذهيفةعيلطلاعقومتالاصتالاعاطقلتحي
تالاصتالايعاطقيفةينطولادودحلاربعىوقلازيزعتوداحتالاةعرس
جامدنالالضفبهذهىوقلاعيمجتوداحتالاةعرستزّزعتو.ةيئانثتسامالعإلاو
ةفلتخمةيمالعإلاكشأبّقلعتتتالاجميفتاكرشليدومعلاويقفألا
،رشنلا،ىقيسوملاليجست،ويديفلاومليفلا،ينويزفلتلاويعاذإلالاسرإلا(
ةلماعلاتاكرشلا،اماًموي،لصفيذلاءاضفلايفداحتالاو،)ينوفلتلالاسرإلا
،ةيليمحتلاةيتحتلاةينبلابمّكحتتيتلاكلتنعىوتحملاجاتنإلاجميف
ـبفِصواميهةجيتنلاو.مالعإلاتاجوتنمعيزوتنيمأتاهربعّمتييتلاو
تاسسؤملانمةنفحراكتحالااذهبموقتو.»ينوكلامالعإللةلقلاراكتحا«
،امدحىلإ،هبموقتامك،صقانتيفةنفحيهو،مجحلاةريبكلاةينوكلا
.)17(ةدعةيميلقإوةينطوةيداصتقالتك
ةملوعلاراطإيفيكبشلاعمتجملاعقاوبةلّصتمةيناثةجيتنبكلذطبتري
تامازتلالاوأتايلوؤسملايفةجيتنلاهذهّلثمتت:ةيلاربيلوينلاةيلامسأرلا
نإفغنيدلوغوكودرمظحالامك.يسايسلاداصتقالااذهلةيطارقميدلاةينوناقلا
تالاصتالاتاعاطقيفتاكرشلاةيلعافارًيثكتزّزع»ةيلاربيلوينلاتايمانيدلا«
هبعتمتييذلامّكحتلااذهزيزعتطبُرو.)18(»اهتالاجمتعّسووةيساسألا
صرفصلقتبتامدخلاوتالاصتاللةيتحتلاةينبلالاجميفصاخلالاملاسأر
،عاطقلااذهيفةماعلاةحلصملاظوظحويتاسسؤملايطارقميدلاريبعتلا
ةيدودرميفاًيلآةحلصملاكلتاهيفّلجتتمليتلاتالاحلاكلتيفاًصوصخ
ةيباجيإلاتاناكمإلانكتامهم،ةيكبشلاةناقتلاىقبت،اذكه.قوسلا
يسايسداصتقانمضةعقومتم،ةيطارقميدلاةسايسلاىلإةبسنلاباهلامعتسال
دروموهيذلاتالاصتالالاجمبيطارقميدلايمومعلامّكحتلانمريثكهيف
رابكلانييداصتقالانيلعافللةصاخلاتاباسحلاىلإهلآملآساسأيطارقميد
نأنمًالدبنيكلهتسملاباًردانو،نيمهاسملابمهتايلوؤسميفنوطبترينيذلا
ىلع،صوصخلااذهيفو.مهتاموكحونينطاوملابتايلوؤسملاكلتيفاوطبتري
ءايوقألاهيفدجياًداصتقاهرابتعاب،يكبشلاعمتجملاداصتقازربي،لقألا
.سوسحموحنىلععجارتتنأنمًالدبزّزعتتمهتطلس



؟ديدجٌداصتقا:اًيناث
وأ»ةفرعملا«لثمامًائيشنإةلئاقلاةركفلا،لوألالصفلايفاّنيبامك
ملةركفيه،ةرصاعملاةيلامسأرلاىلإةبسنلابيزكرمءيشوه»تامولعملا«
هذهترهظ،ةقيقحلايف.يكبشلاعمتجملابّقلعتملاباطخلانمقثبنت
دعبام«عمتجملاداليمنلُعتيتلاتاباطخلايف،اًساسأواًضيأةركفلا
تدواعةركفلاهذهنأحضاولانمنكل.»تامولعملاعمتجم«وأ»يعانصلا
ساسألاةلوقملاىقبتو.يكبشلاعمتجمللةثيدحلاتافيصوتلايفةوقبزوربلا
دعبامعمتجملليرظنلاراطإلايفاهتأشنذنماًيبسنرّيغتنودنم
ىلإةيلامسأرلانمالاًيكيتاماردةيداصتقالاةايحلاسسأُلّوحت:يعانصلا
دراوملاجارختسالضفبكرحيداصتقانم،سكعلاىلعامنإو،رخآماظن
تامدخلاذخأتانهو.اهقيبطتوةفرعملالوادتربعراُديداصتقاىلإعينصتلاو
حبصتامك،داصتقالايفاًسيئراًروداهفيرعتبعصييتلاةدّدعتملاةيعونلا
.ةجتنماًعلسودراوماهرابتعابةحضاوةديدجةيمهأةفرعملاوتامولعملل
،سانلاةيبلغأىلإةبسنلاب،ديدجداصتقاوحنرهاظلالوحتلااذهودبيو
.فئاظولايفمادختسالاولمعلاملاعيفمهبراجتىوتسميفرثكأفرثكأاًيلج
ديدجلايتامولعملاداصتقالااذهيفلمعن:ةحضاوةركفلا«:يامنّيبيامكو
لامعألاهذهمهفنسحألانمو،انيديأنعاًضوعانلوقعبءيشلكلبق
يف...ةفرعملامادختسا،تامولعملاريفوت:تامدخلابةلصتملامعأاّهنأىلع
»ةيمهأرثكألادروملايهةفرعملاو،ةمهملايهراكفألاديدجلاداصتقالااذه
داصتقالايفلمعلاةعيبطعوضومليلحتىلإيلياميفدوعنسو.)19(
.ديدجلا

ديدجلاداصتقالايفةديدجلاتالاصتالاوتامولعملاةناقتنيبةقالعلاربتُعت
ةغلابملاءاعّدانكمملانمسيلو،يكبشلاعمتجملاةحورطأيفةيساسأةقالع
ىوتسميفةسيئرةلأسميهةيكبشلاةناقتلاّنأهاندأنّيبنفوسو.اهيف
عمتجملاُمَِستةيزكرمالتاكرشواًيميلقإةعزومةدقعمعيراشمنيبقيسنتلا
تداعأتاناقتلاهذهنإلاقي،اذهىلإةفاضإ،نكل.رثكأفرثكأيكبشلا
:زلتساكلاًقفو،ةيلومشوةيمهأرثكأةقيرطبةيلامسأرلاتاداصتقالاهيجوت

ةديدجلاتامولعملاةناقتلوحمَّظنموديدجينقتجذومنأروهظىّدأ
رثكأنوكنلو.جاتنإلاةيلمعجاتناهتاذتامولعملالعجىلإةنرملاوةيوقلا
تاودأيهةديدجلاتامولعملاةناقتتاعانصتاجوتنمنإلوقن،ةقد
ةناقترثؤتو.اهتاذدحيفتامولعملاةجلاعموأتامولعمللةجلاعم
طاشنلاتالاجميف،تامولعملاةجلاعمتايلمعاهرييغتب،ةديدجلاتامولعملا



طبارتلانمةيهانتمريغلاكشأسيسأتنكمملانملعجتو،اهلكيناسنإلا
زربيكلذبو.اهيلعافوةطشنألاهذهرصانعنيبامكةفلتخمتالاجمنيب
اًرداقٍديازتموحنىلعودغيوقيمعوحنىلعدامتعالالدابتميكبشداصتقا
ةرادإلاوةفرعملاوةناقتلاىلعةرادإلاوةفرعملاوةناقتلايفهمدقتقيبطتىلع
.)20(اهتاذ
ينبملاديدجلاداصتقالانإةلئاقلاةركفلامَهُْفتنأبجيىنعملااذهب
نهملاوتاداصتقالاوتاسسؤمللليزمبالوليدببسيلةفرعملاساسأىلع
لماشداصتقاوه،كلذنمسكعلاىلعلب،دراوملاىلعةمئاقلاةيعانصلا
اهيفنوكيةيداصتقاتاكبشلكشيفنهملاوتاداصتقالاوتاسسؤملاكلتل
.ةزيممةمالعةينقتلالئاسولاربعاهقيبطتواهراشتناوتامولعملالوادت
وأنيدعتلاوأتارايسلاةعانصليبقنم،ةيعانصلاعيراشملاموقت،اذكهو
ةسسؤملالخادةدقعمتاكبشيفاًيلصاوتاهطابتراردقبو،ةيعارزلالامعألا
تامولعمةناقتمدختستامك،ةينقتةراهميوذليغشتب،تاكرشلاربعو
أّزجتيالاًءزجةيعانصلاعيراشملاهذهىقبتو،اهتالماعمواهتايلمعيفةدقعم
.هنماًّزيمتماًرصنعاليكبشلاعمتجمللديدجلاداصتقالانم
.تارشؤملاىوتسميفّمهمعّونتب»ةديدجلاتاداصتقالا«ىّمَُسياممّستي
يذلاّمهملايداصتقالارودلاب،امةقيرطب،طبترمتارشؤملاهذهبلغأو
:تارشؤملاهذهمضتو.ةديدجلالاصتالاوتامولعملاتاناقتهيدؤت

.ةناقتلاةفيثكلاتاعانصلاوةينقتلاتاعاطقلاةيجاتنإةدايزـ
.ةعَّلَُسملاةفرعملا/تامولعملاتامدخوتاجوتنموقاوسأيمانتـ
.تايموقللرباعتامدخلاوقاوسألاوتاكرشللميظنتـ
لاثم(يلاملاويراجتلاطاشنلاةرادإيفةناقتلاىلعرثكأفرثكأدامتعالاـ
.)ةينورتكلإلاةراجتلا

.)ةفرعملالامع(ةيلاعلاتاراهملاتاذةلماعلاديلاىلعبلطلادايدزاـ
.)»ةايحلاىدمملعتلا«ىنعمب(بيردتلاوتاراهملاميلعتلةزرابةيمهأـ
.تامدخلا/تامولعملاةجلاعملاجميفليغشتلللصاوتملاومنلاـ
تامولعملاةناقتتايضتقملةباجتساليغشتلاولمعلاةلكيهةداعإـ
.اهتاّدجتسمو
.ةيسفانتلاويداصتقالاومنللتاكرحماهفصوبريوطتلاوثحبلاوديدجتلاـ
.»نينرملا«ةرادإلاوجاتنإلاّصخياميفةديدجلاجذامنلاةرفوـ
تايعضويفنوعقومتينيذلاكئلوأنيبةيمانتم»ةيمقرتازيامت«روهظـ
مهرودقميفسيلنيذلاكئلوأوةيكبشلاةناقتلانمةدافتسالانممهنّكمت



.كلذلعف
رهظيامنيأ،ةتوافتمبسنب،زربتتارشؤملاوأطورشلاهذهنأدََقتُعي
ةرفوباًقيثوًاطابتراطبترماهنمدحاولكو،»ديدجلاداصتقالا«ىّمسيءيش
.اهروطتوةديدجلاتالاصتالاوتامولعملاةناقت

رصنعىلإريشيهنأل،انهًالَّصفماًضرعةمئاقلايفريخألارشؤملاقحتسي
اذهريشي.يكبشلاعمتجمللديدجلاداصتقالارصانعنيبيماظنومساح
نيبيسايسلاويداملاباطقتسالاقّمعتةديدجلاتاداصتقاللةزيمىلإرشؤملا
كئلوأوةيداصتقالاوةينقتلاتاكبشلايفةلعافةقيرطباوجمدنانيذلاكئلوأ
كلذكباطقتسالااذهموقيو.تاكبشلاكلتنمنيدعبتسماّولظنيذلا
كلذكو،ًايداصتقاةهفرتملانادلبلالخاددارفألانيبةينطولادودحلالخاد
نادلبلاوةيرثلانادلبلانيباًيلودّىلجتيامك،نادلبلانمضقطانملانيب
ىشامتيامك،ذوفنلاوةورثلاعمىشامتيلاصتالاّنإف،لاحيأىلعو.ةريقفلا
عمتجمللةيوينبلاصئاصخلالمشتو.فعضلاورقفلاعملاصتالاعاطقنا
عمةناقتلانعلاصفنالاهيفىشامتيقطنموهو،ءاصقإلاقطنميكبشلا
بوقث«نعزلتساكبتك،قايسلااذهيفو.يسايسلاويداصتقالانامرحلا
يكبشلاعمتجملانمعبارلاَملاعلالمشت»ةيتامولعملاةيلامسأرللءادوس
صاخشألاوةيفارغجلاقطانملانمةعونتمةعومجمعبارلاملاعلااذهو.ينوكلا
.ةطلسلاوةورثلاوةناقتللةينوكلاتاكبشلانعكرتشملامهؤاصقإمهنيبطبري
هنكل،ةريقفلاايسآوةينيتاللااكريمأوايقيرفأنادلبعبارلاملاعلااذهمضيو
)21(»ةنيدملكودلبلك«يفنيشّمهملاناكسلافلتخمدنعاًضيأدوجوم
ةيلامسأرلاءوشننعلصفنيالعبارلاملاعلاءوشن«َّنإف،زلتساكظحاليامكو
يذلاديدجلاداصتقالانمءزج،ىنعملااذهب،وهف،»ةينوكلاةيتامولعملا
.يحاونلانمديدعلايفميدقلاداصتقالاعمكرتشي

ةركف،لوألالصفلايفانركذنأقبسامك،سانلانمريثكضراعي
قّوسيداصتقالااذهنأمهضعبىريو.ةفرعملاىلعزكترمديدجداصتقا
ةفرعملاو،ةربخ/ةراهمكةفرعملاو،ةمولعمكةفرعملا(ةفرعمللاًبيرماًروصت
لوقلايفغلابتةفرعمداصتقاةركفنأبنورخآرعشيو،)ةينقت/ةناقتك
ًايزكرمىقبييذلاساسألااذه؛ةيلامسأرلليعانصلاساسأللموعزملالاوزلاب
دمتعتيتلاتاداصتقالاكلتيفىتح،ةيلامسأرلاتاداصتقالامظعميف
وهداصتقالكّنأًانايحأمهضعبدكؤيو.عساووحنىلعةديدجلاتاينقتلا
يناسنإلالمعلللعافلاذيفنتلاقيقحتنكميالّهنأّدحىلإ،ةفرعمداصتقا
مّهتي،ريخألايفو.دهجلاكلذاهمزلتسييتلاةفرعملاميظنتنودنمجتنملا



ةيساسألاتايرارمتسالابجحيهنوكب»ديدجلاداصتقالا«باطخداقنلا
زربيو.ةناقتلابةعبشملاتائيبلايفىتحةدوجوملاميدقلايلامسأرلاداصتقالل
»ديدجلاداصتقالا«و»يعانصلادعبامداصتقالا«لثمتاحلطصمهجوتلااذه
ةيئاعدوةيجولويديأٍناعمبةلّمحمتاحلطصماهرابتعاب،»ةفرعملاداصتقا«و
باطخنأمهضعبحرتقي،رخآىنعمب.ةيفصوناعمبةلّمحميهاممرثكأ
دياحمويعوضومفصوميدقتيعّديهنأنممغرلاىلع،ديدجلاداصتقالا
يف،لمعي،انهركمأانببحأأانلوحنميرجتيتلاتايمانيدلانمددعل
عم،هترولبوهريربتوةيداصتقالاةايحللدَّدحمميظنتبةبلاطملاىلع،ةقيقحلا
.)22(عقاولايفًايرورضسيلوءىراطميظنتّهنأ

تاموكحصوصخلابو،ملاعلانمناكملكيفلودتّنبت،كلذعم
،ىوتسملااذهيفو.ظفحتنودنمديدجلاداصتقالاباطخ،ةينغلالودلا
،ديدجلاداصتقالاةفصويفةيساسأتانّوكمهنأبفصواملجيورتلاحبصأ
يداملاحاجنللٍّامهماًبناجو،ودبياميف،هنأشيفضوافتلانكميالىطعم
يفديدجلاداصتقاللةيموقلاتابراقمللّزيمملاثمةمثو.رصاعملاقايسلايف
داصتقالاءانب:يسفانتلاانلبقتسمناونعب)WhitePaper()*(ضيبألاباتكلا
.1998ماعيفةيناطيربلاةموكحلاهتّنبتباتكوهو،ةفرعملاهدوقتيذلا
ىلعديدجلاداصتقالابةيانعلاةرورضنعريبعتلاىرجباتكلااذهيفو
:اٍّدجحضاووحن

حبصأيذلامويلاداصتقاف؛ةميدقلاةقيرطلابسفانننأانعسوبدعيمل
ىلعةرداقةناقتلاتحبصأو،اًكرحتمهيفلاملاسأرادغ،طاوشأبةينوكرثكأ
،ةضفخنمجاتنإلاةفلكتاهيفنادلبيفعئاضبلاعنصنكميو،ةعرسبةرجهلا
نمسفانتنأايناطيربىلعو.ةروطتملاقاوسألاىلإاهنحشنكميّمثنمو
وأةلوهسباهوهاضينأاهوسفانمعيطتسيالتاردقاهلالغتسالالخ
ىلإًالوصووأاًضرأوأاًماخداومتسيلةزيمملاتاردقلاهذهو.اهوكاحي
تاراهملاوةفرعملايهتاردقلاهذهنإفديكأتلابو.ةصيخرلاةلماعلاديلا
ةميقتاذتامدخوعئاضبوةيلاعةيجاتنإتاذًالامعأقلختيتلاعادبإلاو
انعدبأاذإّالإلبقتسملايفحاجنبسفانتننأعيطتسنالاننإف،اذهل.ةفاضم
.)23(قحب»ةفرعملاهدوقت«اًداصتقا

،»ةفرعملاهدوقتداصتقا«ريوطتةيناطيربلاةموكحلامزتلت،ةقيرطلاهذهب
يفربكألارودلااهرامثتساوةفرعملاديلوتهيفيدؤيداصتقا«هنأبهفّرُعتو
ةفرعملادودحعيسوتب،ةطاسبّلكب،قلعتيالداصتقالااذهف،ةورثلاقلخ
طاشنلالاكشأيفاهلكةفرعملاعاونألامعتساباًضيأقلعتيلب،بسحف



تاموكحلاىدصدّدرتذإايناطيربو.)24(ةعاجنلانمديزمباهلكيداصتقالا
حبرلٌساسأيوقلاةفرعملاداصتقانأىرت،ملاعلاربعةروطتملانادلبلايف
.يداصتقالاومنلاوفئاظولاقلخوةيسفانتلاةكرعم
رودلاًدّدحماًموهفمةفرعملاهدوقتداصتقاريوطتبمازتلالااذهيضتقي
.داصتقالااذهرهدزياهلظيفيتلاعاضوألاريفوتيفاهتيلوؤسموةلودلا
اذهلحضاولاهديدحتيفاًجذومنأةيناطيربلاةموكحللضيبألاباتكلاّلثميو
خانمسيسأتلقّسنملادهجلاجمانربلااذهتايولوأنمو.ةلودلارودلروصتلا
بوكروةردابملاةسايسدامتعاعم،هيلعةظفاحملاورامثتساللفايضم
ديازتمجاتنإقيقحتلال،»ديدجتلا«معدوهانهسيئرلافدهلاف.رطاخملا
قئارطبىلُضفةديدجءايشأجاتنإلاًضيألب،بسحفهسفنءيشلانم
قلخلةيرورضاهنأىلعتمُِّدقيتلاتاءارجإلانمضتتو.ىلُضفوةديدج
قوسللاًريرحتطباوضلاوةمظنألانماًيبسناًعساواًرّرحتديدجتلاةفاقث
تفِصوتاعاطقيهو،ةناقتلاوتالاصتالابةلصتمتاعاطقيفصوصخلاب(
زفاوحوبئارضلانمءافعإلاو،)ةسفانمللةمعدماهرابتعابةّزيممةفصب
رامثتسالاعيجشتو،عفدلانعزجعلادنعةنرمتاسايسرارقإلثم،ىرخأ
،نيينقتلاريوطتلاوثحبلاىلعديازتملايمومعلاقافنإلاو،رماغملالاملاسأرل
ةيتحتةينبريفوتىلإةفاضإ،يملعلاثحبلاجيورتىلعيلمعلاعيجشتلاو
ةيْكلملاةمظنأديدحتو،ةيلحملاوةيميلقإلاوةينطولاةيعاطقلاةكارشلاونواعتلل
لوحتاءارجإلانميناثلامسقلاروحمتيو.جتْنملاريوطتمعدلةيركفلا
هدوقتداصتقاةمدخلجأنمو.داصتقالاوميلعتلانيبةقالعللةلودلاةرادإ
تاجاحباًيلصفمميلعتلاطبترينأبجيهنأاُهتصالخةركفتحُرتقا،ةفرعملا
زيكرتلايفلّوحتثادحإًالوأينعياذهو.اّهلكةعانصلاتاجاحوعورشملا
يتلا»ةنشخلا«تاراهملاءاوس،تاراهملاىلعاًبيردتهفصوبميلعتلاىلع
تاراهملا«ـبىّمسياموأةمّدقتملاةناقتلاةعانصيفنوينفلااهيلإجاتحي
،راطخألاميوقتورارقلاذاّختاولصاوتلاوفيكتلاتاراهميهو،»ةمعانلا
.ديدجلاداصتقاللةنرملاوةيكذلاعيراشملاحاجنإلبولطملايعامجلالمعلاو
اهنيبنم،ميلعتلالاصيإلةديدججذامنزيزعتةفرعملاداصتقامزلتسيو
عونوهو،ةينقتلالئاسولاربع»ةايحلاىدم«ملعتلاو»دُعبنم«ّملعتلا
ليهأتلاو،لصاوتملكشببيردتلاةداعإليهستىلإيمريميلعتلانم
نمكانه،ارًيخأ.اًينقتةيمانيدلمعقوسيفنيلماعلليرورضلاّرمتسملا
ةينقتلاةيساسألااَهتينباًيلمعةلودلارِّوُطتنأيرورضلانمنأىري
قيوستلا(ةفلتخملااهتاّيلجتيفةينورتكلإلاةراجتلاروطتمعدلةينوناقلاو



.)خلإ...عيراشملاتاكبشو،تاكرشلانيبتالماعملاو،ينورتكلإلا
باتكلاـلهتمدقميفريلبينوتءارزولاسيئرهفصيامك،اذهلّكشي
وحنقيرطلا«مسرتةبراقم؛»ةيعانصلاةسايسللةديدجةبراقم«ضيبألا
ةيناطيربلاةبراقملاّدَُعت،لعفلابو.)25(»عيمجلليراجتلاءاخرلاوحاجنلا
حضومهفصوب.ةيلاربيللا–ةيلامسأرلالودلابلغأهدنعيقتلتعامجإّلحم
دنعنوقتليالعيمجلانكل.ديدجلاداصتقالايفحاجنللةيرورضلارومألا
،ةقيقحلايفف؛ديدجلاداصتقالاريصمبةلصتملا،ةلئافتملاءارزولاسيئرةرظن
عيسوتوعيرستدّرجمهنأىلعديدجلاداصتقالاسانلانمريثكمهفي
.ميدقلايلامسأرلاداصتقالايفةيساسألاتاقالعلاوةينبلاوةيلمعللقيمعتو
نمةيتآلاةينقتلاتايرورضلليجولويديألاءاطغلاتحتذَّفُنتتاءارجإيهو
مهفلةقيرطلضفأنأاًيلمعدقتُعيو.)26(ةينوكلاةيمقرلاتاكبشلاريوطت
ريرحتلةقّسنمزفاوحاهنأىلعاهمهفيهاًفنآةروكذملاتاءارجإلا
مهيلعاهضرفييتلاتامازتلالاءبعنمنييلامسأرلاوةينوكلاةيلامسأرلا
،ةرظنلاهذهلالخنم،ديدجلاداصتقالاودبيو.ةيموقلاهافرلالودروطت
رودوهو،لاملاسأرمداخرودحوضوبةلودلاهيفتداعتسااًداصتقا
يفميظعلاداسكلاالتيذلانرقلافصتنميف،امٍدحىلإ،هنعتدعتبا
يفةفيعضتحبصأةلودلانأينعيالاذهو.نيرشعلانرقلاتاينيثالث
ديدحتيفاًدجةلعاف،»ةيسفانتلا«ةيارتحت،تحبصألب،ديدجلاداصتقالا
ةوقوةيتحتةينبةماقإو،ماعلاهافرلانامضعمصاخلامكارتلاطورش
يفتامادصللنيزهاجلانيينطولاداّورلامعدو،ديدجتللةلباقوةنرمةلماع
عمتجملل»ديدجلا«داصتقالامهفنكمُيو.رامثتسالاعيجشتو،ةيملاعلاقاوسألا
.ةدنجألاهذهلينقتذيفنتهنأىلع،اًيئزجلقألاىلع،يكبشلا

ةيكبشلاةسسؤملا:ًاثلاث
روهظساسألكشييذلاةيمهأرثكألارييغتلاّقلعتي«،زلتساكبسحب
.)27(»اهتاذدحيفجاتنإلاةيلمعبو،عيزوتلاوجاتنإلاةرادإبينوكلاداصتقالا
دعبامماظنلاىلإيدروفلاماظنلانملّوحتلالوألالصفلايفانفصودقو
وأسييقتلانمًالّوحتهرابتعاب،نييداصتقالاميظنتلاومكارتلايفيدروفلا
هرابتعاب،نوبزلابلطبسحبنرملاعنصلاوأةنصخشلاىلإلماشلاطيمنتلا
راطإلااذهيفزربيو.كالهتسالاوعيزوتلاوجاتنإلاةيلمعيفةيرهوجةميق
اميفطبارتتيتلاواًيتاذةلقتسملاهبشدقعلانمةكبش–ةكبشلاجذومنأ
تاناقتو–ةريثكتاقفدتاهربعّرمتلّكشتلاةلهسةددعتمطباورباهنيب
قيقحتلةمءالملاّدشأًامئالماًرفاضتلّكشيِوحنىلعةيكبشلابيساوحلا



امروهظىلإاًيلمعرفاضتلااذهيدؤيو،يداصتقالاطاشنلايفةنورملا
عمتجملايفيداصتقالاطاشنلاّزيمُياًديدجاًيميظنتاًقطنمزلتساكهيّمسي
.ةيكبشلاةسسؤملاوهوالأ:يكبشلا

،اًيميلقإةدَّدحملاوةلوزعملاوةزكرمملاوةيبتارتلاةكرشلانمسكعلاىلع
،ةسسؤملالخادةدوجوملاةيطمنلاوةبلصلاعيزوتلاوديوزتلاوجاتنإلالسالسو
عمتجملايف»ةسسؤملايهةكبشلا«نأودبي،جاتنإلليدروفلاجذومنألازيمتو
:يتآلاوحنلاىلعةيكبشلاةسسؤملازلتساكفصيو.يكبشلا

نيبةينواعتلامعأوعيراشمهنمضمظتنتيذلايميظنتلالكشلا]اّهنإ[
ةماقإةدملاوطاًيكبشاهنيباميفةطبترم،ةدّدعتمتاكرشلةفلتخمءازجأ
ةسسؤملافكلذبو...عورشمّلكذيفنتلتاكبشًةلّكشم،نّيعملمععورشم
لب،ةكرشلالخاداًيكبشاًميظنتالوتاسسؤملانمةكبشتسيلةيكبشلا
عيراشمهنمضمظتنتويداصتقالاطاشنلابموقييذلاطيسبلالعافلايه
امنيب...لصألاوةبيكرتلاةدّدعتمتاكبشةطاسوباهثادحإمتيةنّيعملمع
،ةيْكلملاقوقحو،لاملاسأرلةِمكارمةدحواهرابتعاباهدوجوةكرشلالصاوت
ضرغلااذهلتميُقأتاكبشهبموقتلمعلازاجنإنإف،ةيجيتارتسالاةرادإلاو
اهيضتقييتلافيكتلاىلعةردقلابوةنورملابتاكبشلاهذهعتمتتو.تاذلاب
ديازتىلعءانبهريوطتّمتيو،فقوتيالينقتدّدجتهيرتعيينوكداصتقا
.)28(رييغتلابةبلاطملا

اهنأنممغرلاىلع(اًيميلقإةعضاوتمةيكبشلاةسسؤملانوكتال،اذكه
دقُعلاتاكبشلةكبشاهرابتعاب)ةنّيعمقطانميفنايحألاضعبيفزربت
ةيمقرلالاصتالاتاينقتميمصتاهؤانبهباشيةبيكرتيهو،ةيداصتقالا
تاكبشتاعومجملاهذهيوحتو.اًنكممءانبلاكلذلعجتيتلاةمدقتملا
لمعتثيح(تاكرشلانيبوأةكرشلالخادعيزوتلاوجاتنإللةلخادتم
تافلاحتيوحتامك،)ىربكلاتاكرشلاعمىطسولاوىرغصلاتاكرشلا
تناكولو(ةكرتشمحلاصماهلىربكتاكرشنيبةّتقؤمةيعاطقوةيجيتارتسا
نيب)اًيفارغجةدعابتماهنأنممغرلاىلع(اًيبسنةرشابمتاقالع،)ةسفانتم
ةمظنأعمًةرفاضتم،ةديدجلاقيوستلاتايجيتارتساامأ،نيكلهتسملاونيعئابلا
ةنصخشةيلمعريوطتىلإفدهتف،مئالملاتقولايفميلستلاوجاتنإللةنرم
ةيقفأةرادإتايجيتارتساوةفولأمةيراجتةمالعدامتعابّدحىصقأىلإنوبزلا
،نيريدم،لامعىنعمب(دقُعللةدودحملاةيلالقتسالانيبلماكتلاىلإفدهت
ثادحإىلإتاءارجإلاهذهيمرتو.روطتملايزكرملاطبضلاو)قرِف،ءاكرش
ةيلامسأرلافورظيفاًعجاننوكينأليفكيامبعيرسيميظنتبولسأ



.ةيدروفلادعبامةيملاعلا
اًددععقاولايفعمجي»ةيكبشلاةسسؤملا«حلطصمنإف،اًفنآانرشأامك
يلخادلايكبشلاطبارتلاوهاهلوألعل،ةطبارتملاةيميظنتلالاكشألانم
يرجيةسسؤميهةيكبشلاةسسؤملانإلاقيو.ىربكلاتاكرشلليزكرماللاو
ىلإلوحتتفيديلقتٍوحنىلعةمظنملاتاكرشلاتايبتارتحيطستاهيف
اهنوؤشريدتو،ضعبىلعاهضعبدمتعي»قرِف«نمنّوكتتةيقفأتاكبش
عم،ةيبتارتلاوةيطارقوريبلاوةيزكرملاةطلسلاىنبَّنأكلذ،ةيتاذةفصب
تسيل،ىطسولاةرادإلاىوتسميفةددعتملااهتادحووةيلكشلااهتاءارجإ
قاوسألاو،رّيغتملابلطلاتارودعمفيكتتلةيافكلاهيفامبةنرموةعيرس
ريسيلانماًيبسنةيزكرملاريغةيقفألاتاكبشلاَّنإمث.ةينقتلاتاّدجتسملاو
جاتنإلاتايلمعريوطتنكميو.ةمئاقلاتايبتارتلابةنراقماهليكشتةداعإ
تايلمعلاكلتنمةنورمرثكأولضفأةقيرطبةكبشلاجذومنأقفوةمظنملا
يف،ماودلاىلعريسيلانمسيل،كلذىلإةفاضإ.ةيبتارتةفصبةمظنملا
نأىلإةسسؤملانمفرطةجاحديعاومبؤبنتلا،ديدجتلاوةفرعملاداصتقا
ةقيرطبومئالملاتقولايفرخآفرطنماًيفيظونواعتلاىلعاًرداقنوكي
نأنّيبلاو.ةدَّدحمايجيتارتساوأنّيعمعورشمفادهأقيقحتةيغب،ةلعاف
طبترتالقالغإلاةَمكحُمتايواحيفةكرشلالخادةفلتخملافئاظولالصف
ةيطارقوريبةيدومعةيميظنتتايوتسملالخنمالإىرخألاباهتدحاو
ةيافكلاهيفامباًعيرسنوكينأنكميالو،ءيطب،جعزمرمأوه،بسحف
،لباقملابو.ةيمانيدعاضوأيفثدحتيتلاةيويحلاتايلمعلاقسنبكاوييك
طبارت؛امةكرشلخاديكبشطبارتوهةيكبشلاةسسؤملارايعمَّنإف
.»ةلماشلاةدوجلاعورشم«وحناهزيكرتهّجتيقرِفليزكرمال
جاتنإلالسالسوهةيكبشلاةسسؤملاجذومنأيفيناثلاساسألارصنعلا
يفمأتاكرشلالخادءاوس،ةددعتمعقاوميفةدوجوملاةّيظشُتملاعيزوتلاو
تاساكعنادحأّلثمتيو.ةيجراخرداصمبةناعتسالاساسأىلعتيُنبتاكارش
ـبةلغشنماهسفندجتةينطولاتاداصتقالانأيفةيداصتقالاةملوعلا
خانمثادحإربعجتنملارامثتسالاىلعاهيفسفانتت؛»ةيلحمتاسفانم«
ضورقلا؛يبيرضلاءافعإلا؛ةضفخنملاروجألاينعأ(تاكرشللباّذجرامثتسا
)خلإ...،عّجشمينوناقخانم؛ةطبضنموةبردمةلماعىوق؛ةيلاملاتاناعإلاو
ةدّدعتمءازجألقنىلإاهعفدتزفاوحتاكرشلادجت،خانملااذهيفو.)29(
اذكهو.ةيحبرللةنماضلاعاضوألانسحأرفوتيتلاعقاوملاىلإاهتايلمعنم
تاكبشةئيهىلعجاتنإلالسالسنآلاىربكلاتاسسؤملانمريثكمظني



يئاهنَجتنملةديدعرصانعجاتنإمتيثيح،تايموقللةرباعوعقاوملاةدّدعتم
ةعّزوملاتاكبشلاهذهلمعتنايحألاضعبيفو.ةدعنكامأيفاهعيمجتو
نعةرابعنوكتفنايحألارثكأيفامأ،ةدحاوةكرشةياعرتحتاًيميلقإ
،اًيبسننيلقتسملاتامدخلايمِّدقموأنيعّنصملاوأنيجتنملانمةكبش
ةمالعتحتريخألايفعضوتةددحمةمدخوأاًنّيعمًانّوكماورفويلاودقاعت
ىلعاهتردقوهتاءارجإلاهذهصوصخيفّمهيامو.ةدحاوةيراجت
بيجتستيكاًيكبشةطبترملاجاتنإلالسالسليكشتةداعإنكميذإ؛ّفيكتلا
ماقتةمخضةيلمعبةنراقمكلذو،ريبكرسيبرّيغتملابلطللوأديدجتلل
ةداعإوأدقُعلانعيلختلانكميو.دحاوعقوميفودحاوفقستحت
ضيرعتنودنم،ةيبذاجرثكأرخآناكميفعاضوألانوكتامدنعاهتعقوم
.رطخللاهلمكأبةسسؤملاةمالس
ةريغصلاتاكرشلاتاكبشةرفويفةيكبشلاةسسؤمللثلاثلارصنعلاّلثمتي
»نوتينبجذومنأ«ىّمسياموهو،ربكأتاكبشبةلصتملاومجحلاةطسوتملاو
)BenettonModel(،ةيملاعةرهشتلانسبالمللةيلاطيإةكرشمساباٍّنّميت
يفنايحألاضعبيفنيدوجوملا(راغصلانيجتنملانمةكبشساسأىلع
لمحتةئزجتلابعيبلاذفانمنمةيملاعةلسلسبنوطبترينيذلا)مهلزانم
ىربكلاتاكرشلاىلعةكبشلاجذومنأقبطنيالو.اهسفنةيراجتلاةمالعلا
ةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلاىلعاًضيأقبطنيلب،بسحفتايموقللةرباعلا
قّقحتو،)nicheareas(ةريغصلاذفانملاربعةراجتلابةصصختملامجحلا
امإ،اهتامدخواهتاجتنملاًدوقعاهلبلجتاهنمربكأتاكبشباهلاصتاباهحابرأ
تاكرشعمةريغصدقعتاعومجمنماًءزجامإوةريغصةدرفمدقعت
عاونأبمايقلااًعمنّمؤتنأىرغصلاتايلمعلاهذهعيطتستو.ىرخأةريغص
عنصلابزيمتتتاداصتقايفةيرورضلاةنرملاوةصصختملاةيجاتنإلاتايلمعلا
نماًضيأتايلمعلاهذهدوجوففخيو.رمتسملاديدجتلاوبلطلابسحب
قيقحتةيُغبةمخضلاتادوجوملاىلعةظفاحملايف،ىربكلاتاكرشلالمح
ىلعاهتيحبردمتعتقاوسأراطإيفبعصرمأوهو،ّميقيداصتقاومن
.لصاوتملاديدجتلاوةريصقلابلطلاتارودو،بلطلابسحبعنصلاوةنصخشلا
نوكت.نئابزلاونيعزوملانيبتاقالعتاكرشلانيبيكبشلاطبرلانمضتيو
جاتنإلاةيلمعلرصانعٍةعرسبنودِّوزملارفويثيح،اٍّدجةرثؤموةلعاف
.ةمخضتادوجومىلعةظفاحملائواسمنوبزلابّنجياممبلطلابسحب
يتلاىرغصلاتاكرشلاتاكبشلخادةيجاتنإتايلمععبطلاباذهّبلطتيو
.ةنورملاةديدشاهتاذيهىقبت



ةديازتملاةيمهألاوهفةيكبشلاةسسؤملاجذومنألعبارلارصنعلاامأ
ةثدحملا،ةكرتشملاعيراشملاويعاطقلاىوتسملاىلعةيجيتارتسالاتافلاحتلل
.تاكرشلانيبعورشملوحةّزكرملاو،امضرغل

تامظنملاوتاكرشلانيبيلخادكيبشتنمهركذقبسامىلإةفاضإ
تاكبشوتاكرشبةطبترملاةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلانيبكيبشتوةريبكلا
نيسفانتموتاكرشلانيبكيبشتلارثاكتباًضيأةيكبشلاتاسسؤملازيمتت،ةريبك
ةثدحمةكرتشمعيراشميفاًبلاغكلذو،يعاطقلاىوتسملاىلعنيقباس
.ةددحمعيراشمنأشيفةتقومةيجيتارتساتافلاحتقايسيفو،امضرغل
نواعتلانيببيرغجامدناوهيكبشلاداصتقالانأةعزنلاهذهنّيبتو
ةيدروفلاراكفألاانتبراقميفانرضحتسااذإالإاًبيرغسيلوهو؛ةسفانملاو
دودحاهلقاوسأيفسفانتتيتلااًيبسنةلوزعملاتاكرشلاىلعاهزيكرتو
ًافوفحملازعنالااذهودبيف،ةيدروفلادعبامعاضوأيفاّمأ.ةتباثوةرقتسم
متتىتحةيافكلاهيفامبحبرمريغهنألهمعدنكميالو،رطاخملاب
نماًددعةيمانيدلاهذهلزلتساكصيخشتلمحيو.هلجأنمةرطاخملا
:يناعملا

اًدجةدقعمةكبشلكشيفملاعلايفةناقتلاةيلاعلاتاعانصلاةينبزربت
تاكرشلامظعماهيفنوكت،ةكرتشملاعيراشملاوتايقافتالاوتافلاحتلانم
تاكرشعمةيلعفلااهتايلمعراُدتو،ضعبباهضعبةطبترماًمجحربكألا
يعرفلادقاعتلاتاسسؤمنمفالآلاوأتائملاعمبسحفسيل:ىرخأ
يتلااًيبسنةئفاكملاتاكرشلاتارشععماًضيألب،ةقحلملاتاسسؤملاو
ديدجلايملاعلاداصتقالااذهيف،نآيفاهنيباميفسفانتتونواعتت
.)30(ءادعألامهسفنأمهءاقدصألانوكيثيح،ءيرجلا

مجانملاتاكرشنمعبرأتنلعأ،لاثملاليبسىلع،2000ماعيف
ءارشليهستل،تنرتنإلاساسأىلعينبمعورشمنيوكتمخضألانيدعتلاو
ىلعو.ةفلكتلاثيحنمةنورموةيلعافرثكأةقيرطباهعيبوةيمجنملاداوملا
اهنإف،نيدعتلاومجانملالامعألقحيفسفانتتتاكرشلاهذهنأنممغرلا
ربعلامعألابمايقلاوةفلكتلافيفختيفّلثمتتةكرتشملااهحلاصمنأتكردأ
مهفاذاملنّيبتننأريسعلانمسيل،هيلعءانبو.ةلثاممةكرتشمعيراشم
اًزيكرتّلثميّهنأىلعيكبشلاداصتقالايفجاتنإلليزكرماللاميظنتلانوريثك
نإوىتح،ةينوكلاةيلامسأرللىربكلاتالجسلايفحلاصملاوةطلسللٍّامهم
روصتلاّزيمتيتلا»ةسفانملا«ىلعزيكرتلابزيمتيباطخّمضخيفكلذناك
.هتاذداصتقالااذههبرّوصتييذلايلاربيللا



لعافتلاتاكبشومنبةيكبشلاةسسؤملاجذومنأيفريخألابناجلاقلعتي
ةيرورضتاكبشيهو،تاكرشلا/نيعئابلاونئابزلا/نيكلهتسملانيبنمازتملا
بناجلاّزيمتبلطلابسحبعنصلاوةلماشلاةنصخشلاتارودىلإةبسنلاب
مهرابتعابدارفألانوكلهتسملافرصتي،انهاهو.يكبشلاداصتقالليكالهتسالا
صختو،ةسسؤملاكلتلتامولعملاميدقتربع،ةجتنملاةسسؤملالخاداًدقُع
عفدتتامولعميهو،كلهتسملاتارايخوةيقيوستتانايبتامولعملاهذه
ةهّجومتاجوتنمرفوتو،بّلطلابمّكحتلانمةسسؤملانّكمُتو،ديدجتلاوحن
وهانهمهيامو.ةسوردمنامثألباقميفتامدخمّدقتو،نّيعمنوبزىلإ
لعافتلابمّستيقفدتوه،ةسسؤملادقُعونوبزلادقُعنيبقفدتلاَّنأ
)تاجتنملاينعأ(تاقفدتلانولبقتسينئابزلانأينعيالاذهو:لدابتلاو
يفةيساسأودغت)تامولعم(تاقفدتنومّدقيمهنأاًضيأينعيلب،بسحف
،ةلماشلاةنصخشلاىوتسميفةيرورضيهو،اهلمكأبةسسؤملاحاجنإةيلمع
جذومنألازكترياهساسأىلعيتلاجوتنملاةايحلةريصقلاتارودلاىوتسميفو
ةبقارملئاسوربعاًيلآةيلمعلاكلتنمربكألامسقلاّمتيو.هلمكأب
،اذكهو.ةينورتكلإلاةيراجتلاتاهجاولابلغألخادعضوتيتلاكلهتسملا
مهلويمىلإاوراشأمأهنولّضُفيامقفواًيلعفجوتنملاُنئابزلالّكشأءاوس
ةراجتلاةيلمعيفنومهاسيمهنإف،اًيلآتامولعملالاسرإربعاًدصق
يقيوستلاثحبلايفريبكدهجبنآلانوموقيو،ةددعتملااهلاكشأبةينورتكلإلا
ّلديو.تاجوتنملامهعيبتيتلاتاكرشلانعلمحلانوفّفخيو،رجأنودنم
.ةيكبشلاةسسؤملاجذومنألةيعونلاةيرقبعلاىلع،بناوجلانمريثكيف،كلذ

ربعًةلاَّغَشةيكبشلاةسسؤملاجذومنأنمةفلتخمرهاظمظَحالتنأنكمي
رتويبمكلاتاكرشلاجميفةّمهمةلثمأّةمثو.ةيداصتقالاتاعاطقلا
الاهنكل،ةيراجتتامالعاهل،»وكسيس«و،»ايكون«و،»لِد«لثم،تالاصتالاو
ةّفلؤمةكبشنمتانّوكماهتاجوتنممضتذإ،تادوجوملالقأبالإظفتحت
نيكلهتسمللعّزوتو،ملاعلاربعنيلقتسملانيدّوزملاتائمنميفرحلاىنعملاب
يهو.تنرتنإلاىلعةحاتمةينورتكلإتاهجاوربعاًيبسنةنصخشملااهعئاضب
بتكلا،سبالملا،ءاذغلا(ةئزجتلابةفلتخمعيبتايلمعريدتالتاكرش
تاكبشيفاًضيأطرخنتلب،بسحفتنرتنإلاربعةراجتلاو)ىقيسوملاو
تاسسؤمءالمعلتاكبشيفكلذكو،نيعّزوملاونيدّوزملانمةدقعمةيمانيد
ةيراجتةمالعىلإيهتنتيتلاداوملانمةديدعاًعاونأنوجتنيىرغص
ةعانصرارغىلع،ةيديلقتلاةيعانصلاتاسسؤملاىتحو.ةسسؤملابهتصاخ
اذهقفواهسفنليكشتتداعأ،ةحلسألاوسبالملاتارايسلاوتارئاطلا



اميفوةكرشلالخادةددحمًافارطأطبرتيتلاتاكبشلاةدمتعم،جذومنألا
.عيزوتلاوجاتنإلاوديوزتللاًدقعماًينوكاًيكبشاًجيسنةسسؤم،تاكرشلانيب
يفةكرتشمةيجيتارتساعيراشمراطإيف،ضعبباهضعب،تاكرشلاكلتطبترتو
تاناكمإلابةعفتنم،ةينطولادودحلاربعنكل،هنمضطشنتيذلاعاطقلا
ةينورتكلإلالئاسولاربععئاضبلاقيوستونالعإلاوعيبلااهرفوييتلاةيراجتلا
فراصملاّمضياًفلتخماًيتامدخًاطاشنةموظنملاهذهتزجنأو.اهتدعاسمبو
،ةيكبشلاةسسؤملاودبت،اذكهو.ميلعتلاوةحصلاوةحايسلاوةيلاملاوةقاطلاو
داصتقا«هجاوييذلاظحلاءوسوةّدجتسملاتابوعصلانممغرلاىلع
اّهنأىلع)TechBoom(ـلاومّخضتملا)dot-comEconomy(»موكتودلا
.ةيدروفلادعبامةيلامسأرلليميظنتلاجذومنألا

ةرفو،لازيالوناك،جذومنألااذهحاجنلسيئرلاببسلانأيعيبط
جذومنأليغشتوميظنتليحتسياذهبو.لاصتالاتاينقتوةيمقرلاتامولعملا
تامولعملاهذهنودنم،اًفلسهركذىلإانيتأيذلاةيكبشلاةسسؤملا
ةسسؤملانيبةيثالثلاةقالعللةقرشمةروصدروفذوريادمسريو.تاناقتلاو
:هِّجوملالاملاسأروةيكبشلاةناقتلاو
،تايموقللةرباعلاتاكرشللاًصوصخ،ةينورتكلإلاتامولعملاةمظنأحمست
ذإ؛ةبقارملاةيزكرمقفولمعتةيمنتءاسرإبكلذو،ةيزكرمالاهتايلمعلعجب
مهبيساوحتاشاشىلعذفاونوتنروتبتاكميفنويرادإلانوفظوملاحتفي
ةيعينصتلاتايجيتارتسالادمتعتو.لوئيسعناصميفتالآلايلغشمءادأضرعت
ةديعبلاتالاصتالاىلع،دروفةكرشل»ةيملاعلاةرايسلا«لثم،تاجوتنملل
ةيلمعلعجلكلذكو،ةفلتخملاتاراقلاعناصميفجاتنإلاتاقفدتقيسنتل
تاعانصلا)مدختستو(...ةقيقدةماتتادحولاءازجألسييقتلاوةرياعملا
بيساوحلا،نوتينباهدهعتتيتلاكلتلثم،اًّيلحمزجنتيتلاةينوكلا
لامعةبقارمو،تادوجوملابجاتنإلالصوو،نيعئابلابنيدِّوزملاطبرلةيكبشلا
اهبتارمربعهتعرسوديوزتلاةيعونيفقيقحتلاو،ةفلتخمنكامأيفنيعزوم
ةيدنكرجاتمل،كاذوأّدحلااذهىلإ،هسفنقطنملاحمسيو.اهلكةيمرهلا
نوبيفرفسلاتالاكولحمسيامك،ايقيرفأنمّوتللةفطتقملاروهزلاعيبب
.)31(نيبيليفلاودنلياتىلإةيسنجلاةحايسلاتالحرزجحبويكوطو
لعافلااهلمعنامضلةرّوطتمطبضةناقتةيكبشلاتاسسؤملاّبلطتت
ةرادإلابةيروليتلاةيملعلاةرادإلاضيوعتبةلئاقلاةركفلافالخىلعو.ءوفكلاو
ةرادإلاتايلمعلعجنمةيكبشلاتاناقتلاتنّكم،ةيزكرماللاةيتاذلا
لوقيامك.)32(نييزكرملاطبضلاوةرادإلاذوفنديازتّمضخيفةيزكرمال



ةيرولياتلائدابميهو،ةيلعافلاوةبقارملاوتامولعملاَّنأدَّكؤملانم«:يام
تالاصتالاتاينقتقيبطتلالخنمتتمتأتوتّدتماو،تزّزعتدق،ةيساسألا
ملوتامولعملاةروثلضفبةيملعلاةرادإلاتقتراامك.ةديدجلاتامولعملاو
.)33(»شيمهتلااهريصمنكي

ةديدجلاتامولعملاوتالاصتالاتاناقتروهظربتعناننأينعيالاذه
بلغأ.يكبشلاجذومنأللاًقفويداصتقالاطاشنلاميظنتةداعإيفببسلا
ديدجلايميظنتلالكشلايضتقيذإ؛ةيلدجةقالعةقالعلاهذهنأنظلا
هذهةيبلتلرضحتُستيتلاةينقتلاتاّدجتسملاو،لاصتالاتاناكمإزيزعت
ىلعيكبشلاقطنمللنيديازتمخيسرتولقصوحناهرودبعفدتتابلطتملا
دحىلإ،دمتعييكبشلالامعألاجذومنأنأاًيلجودبيو.يميظنتلاىوتسملا
تامولعملانملئاهّمكلدابتبلطتيو،تالاصتالاوتامولعملاىلع،ريبك
قوثومٍوحنىلعواًعيرساهتجلاعمواهعاجرتساواهنزخو،لمعلابةلّصتملا
اذهو،ةيفارغجلادويقلانمرّرحتمٍوحنىلعو،)ىلثملايهةيلآلاةقيرطلا(
تاينقتلاوةيمقرلابيساوحلاتاكبشربعديدحتلاهجوىلعاًنكممحبصأام
ةيتحتلاةينبلاةديدجلاتالاصتالاوتامولعملاةناقتلّكشتو.اهبةلصتملا
عّزوينأنكمي،كلذىلعءانبو.ةيكبشلاةسسؤملاىلإةبسنلابةيرورضلا
ىلع،ىقبتتاكبش،ةيزكرمالةيمانيدتايلمعتاكبشيفيداصتقالاطاشنلا
.نيمراصنييزكرمةبقارموفارشإتحتكلذنممغرلا

يكبشلالمعلا:اًعبار
ناكو،مهقزرليصحتلسانلابلغألمعينأبجي،يلامسأرلاعمتجملايف
،لازيالو،مامتهالايعرتستيتلاةيكبشلاةناقتللةيداصتقالاجئاتنلانمريثك
ةعيبطلاىلإاذهريشيو.ةيمويلاامهتسرامموليغشتلاولمعلاةينبيفظَحالي
لب،تامولعمولاصتاتاودأدّرجمتسيليتلاةيمقرلاتاينقتللةلماشلا
يفةيزكرمتاناقتلاهذهتناكامكو.جاتنإتاودأ،ساسألابو،اًضيأيه
اًكرحمتناككلذكةكرشلاىوتسميفيلامسأرلاعورشملاةلكيهةداعإةيلمع
يفلمعلاتاسرامموميظنتلاوليغشتلاةلكيهيفتارييغتثادحإلاًساسأ
ّزيمتتيتلاةيكبشلاتاناقتلاصوصخلااذهيفودبتو.ةيلامسأرلاتاداصتقالا
ةمظنأوىربكلاتالحملاباوبأدنعةعيرسلاةيمقرلاةيئوضلاتاحساملااهب
نمةيحبررثكأ،ءادنلازكارميفرتويبمكلاةزهجأنمةكبشربعزجحلا
عقاوموتنرتنإلاربعةثداحملاتامدختاينقتبةنراقم،ةيداملاةيحانلا
.ينورتكلإلاتيوصتلاويلعافتلاهيفرتلابةصصختملا»بيولا«

)ةلاطبلا(ةلامعلاوتاكبشلا1-



ةدّقعماًدودح،ةلامعلاوةيكبشلاتاينقتلانيبةقالعلادودحودبت
يفاهقيبطتوةيكبشلاةناقتلاروطتنمىلوألالحارملايفو.ةددعتمو
ةلاطبلابِسنعافتراناكمإنأشيفعساولدجريثأ،ةيجاتنإلاتايلمعلا
تاينقتيهاًيكبشةطبترملابيساوحلاف.ةثيدحلاتاينقتلانعةمجانلا
ردابتتنأنكمي،وحنلااذهىلعيلآليغشتمتيامنيأو.زايتمابيلآليغشت
يففواخملاهذهترشتناو.يناسنإلالمعلاداعبتساةركفنهذلاىلإ
قلعتملا،ءاوسدحىلعملاعلايفوةيموقلاةلودلايف،يمسرلاباطخلا
ًاطابتراطبترتيتلاةثيدحلاتامولعملاوتالاصتالاتاينقتريوطتةيمهأب
.لمعلاصرفقلخويداصتقالاومنلاباًحضاو

ىلعءاضقلاىلإةيمقرلاةناقتلاتّدأله:لاؤسنعةباجإلابعصلانم
ةداعإويلآلاليغشتلانأدكؤملانم،ةهجنمف؟اهقلخىلإمألمعلاصرف
ددعءاصقإىلإايّدأدقبوساحلاتاينقتاهيففظوتيتلالامعألاةلكيه
يتلالامعألازاجنإناكمإلايفنأل؛مهلغشنطاومنمنيلماعلانمريبك
،ةيلآةقيرطبيرشبلارصنعللاًرشابمًالّخدت،ىضمتقويف،ّبلطتتتناك
نملقأددعفرطنميبوساحماظندامتعاب،اهتّيلكيف،اًيلاحزجنتثيح
ىلإوأ،ةبسوحلااهّرفوتيتلاةيجاتنإلاةيلعافلاىلإكلذعجريو.لامعلا
يهتنتس،هيلعءانبو.)34(بوساحلازاهجدُعبنممدختسيةرادإماظن
فوفصيففئاظولاددعّلقيسو،لابقتسالالاّمعوفتاهلالاّمعفئاظو
ةبقارملامعأبىطسولاةرادإلاوريدملفكتيسو.تارايسلاعيمجتلاّمع
داقنلارّذحيو.لمعلاناكمةبقارملةيلآةينقتلامعتساب،دُعبنملمعلا
ىرخألاتايمانيدلاوةديدجلاةيتامولعملاتاناقتلانيبلصفلاةلالضنماًضيأ
تالاحلايفىتحو.رصاعملايداصتقالاخانملايفرطخيفةلامعلالعجتيتلا
ةناقتوةلاطبلاوألمعلانادقفنيبًةرشابمطبرلااهيفنكمياليتلا
تايلمعلاةيكرحيف،ًالثم،طّروتلاةقيمعنوكتةيمقرلاةينقتلاّنإف،ةنّيعم
دنعاًبلاغيدؤييذلاقفدتلانمعونوهو،لاملاسأرةيكرحو،ةيجاتنإلا
ناكمىلإةيعينصتةيلمعلوحتتامدنعو.ليغشتلاىلعءاضقلاىلإهثودح
تاءادألانموأراعسألاريرحتنموأروجألايّندتنمديفتستلديعبام
.يلصألاجاتنإلاناكميفلمعلاصرفنادقفىلإيّدؤيكلذنإف،ةضفخنملا
اهلعجو،عيراشملاميسقتنمنّكمتيتلايهةيمقرلاةناقتلاتناكاماذإو
كلتليئايزيفلاعقومتلاةداعإاهليهستب،ةقيرطلاهذهبةينطولادودحللةرباع
ةلاحلاهذهيف،ةكرشلاةكبشنعةيجاتنإلاةيلمعلالصفنودنمعيراشملا
يفمأةيلعفلاةلامعلايفةيمقرلاةناقتلامهاستله:لءاستننأنكمي



تاينقتلاريثأتةيفيكمهفاندرأاذإاننإداقنلالوقي؟ةيلعفلاةلاطبلا
ةناقتلاهبموقتيذلارودلاىلإرظنلابجيف،ةلامعلاتايوتسميفةيمقرلا
تايمانيدلاهذهنمريثكرهظيو،اًمومعةملوعللةيداصتقالاتايمانيدلايف
.لمعلاقوسيفرارقتسالامدعلةيرهوجلابابسألانيبنمهرابتعاب

ةناقتلااهيفودبتيتلانادلبلانأركنننأنكميال،ىرخأةهجنم
ىتحوأةيثراكةلاطبتايوتسمدهشتملةرشتنمواٍّدجةروطتمةيكبشلا
ريرقتيف،ةيلودلالمعلاةمظنمريشتو.ينقتلامدقتللةجيتن،ةعفترم
ةمظنملانادلبيف»ةلامعلاعاضوأيفريبكلّوحت«ىلإ،2001يملاعلاةلامعلا
اًصلقتةيلامجإلاةلاطبلاتّصلقت«ثيح،)OECD(ةيمنتلاونواعتللةيلودلا
تاينقتلااهيفتلخديتلااهسفنةرتفلايهو،تاينيعستلايف»اًداح
ريرقتلاريشي،كلذنممغرلاىلعو.)35(نادلبلاكلتتاداصتقاةيكبشلا
مغرلاىلع،لمعللاًصرفنودجياللامعلانماًديازتماًددع«نأىلإاًضيأ
ءاقباهدافمةقيقحاًّنيبم،»مويلاملاعلايفثدحتيتلاتامولعملاةروثنم
نم،تارايلم3ـبرّدقياميأ،2001ماعيفملاعلايفةلماعلاديلاثلث
يفاًيئزج،مئاقلايملاعلاداصتقالانأرهظي،ىنعملااذهبو.)36(لغشنود
ةمظنمنكل.ليغشتللاًعفادناكاماًردان،ةيكبشلاةناقتلاىلع،ّلقألا
روطتلاّنأاهلوبقيفةحيرص،ةلثامملاتامظنملانمةقوجو،ةيلودلالمعلا
يفةداتعملاةلاطبللءاودلاةلزنمبوهةمدقتملالاصتالاتاناقتلماعلا
فدهتتايجيتارتسابتاينقتلاهذهدامتعامَعُْدينأطرش،ةيمانلاتاداصتقالا
نأنعاًضوع،مهحلاصملتاينقتلاكلتمادختساىلعنيشّمهملاةدعاسمىلإ
.مهبقحليررضردصمنوكت

ريثأتتاذتسيلةيكبشلاتاناقتلانأىلععامجإلا،ًالامجإ،حّضتياذكه
باطخزلتساكدّدريو.داّقنلالئاوأاهنمفّوختيتلاةلامعلابِسنيفماده
ةزيمملاصئاصخلاوهّمهملانإًالئاق،تامولعملاعمتجموةيعانصلادعبام
.ةيكبشلاةناقتلااهيفرشتنتيتلاتاعمتجملايفةلامعلاىوتسمالةلامعلل
نمديدعلازلتساكددحي،)G7(عبسلاةعومجمنادلبىلإهتراشإيفو
ةلامعلانميجيردتلاصلختلارارغىلع،صوصخلااذهيفتاهّجوتلا
هعّونتوتامدخلاعاطقروهظو،ةيعانصلالامعألللصاوتملاّصلقتلاو،ةيعارزلا
،ةيراجتلاو،ةيعامتجالاتامدخلاولامعألاتامدخلمشيهنأباًمومعفرُعي(
كلذعمنمازتو،ةلامعللساسألاردصملاهرابتعاب)ةيصخشلاو،ةيهيفرتلاو
بسنعافتراو،)ةينقتلاوةيفرِحلاوةيرادإلا(ايلعلاتاءافكلاددعديازت
يف)ةيصخشلاتامدخلاوةئزجتلابعيبلاتامدخوةبتكلا(ايندلاتاءافكلا



بِسننأةطقنلاهذهصوصخيفزلتساكفيضيو.)37(ةينهملاةينبلا
روضحبِسنقوفتةينهملاةينبلانمايلعلابتارملايفتاءافكلادايدزا
نمزلاربعةينهملاةينبلايفيبسننّسحتىلإيّدؤيام،ايندلاتاءافكلا
)38(.

تاداصتقايفةلامعلاعضولةمساولاصئاصخلاهذهنإلوقلانعينغ
نعىأنميفنكتملةمدقتملا»ةيتامولعملا«ىلعةمئاقلايكبشلاعمتجملا
يّمكلّوحتبةقلعتملاتاساردلانأ،عنْقموحنىلع،ًالثم،يامنّيبيو.دقنلا
نيصصختمبينغ،يعانصدعبام،ديدجتامدخداصتقاىلإيفيكو
تاريربتلانمةعومجمىلعارًيثكدمتعتتاسارديهامنإو،تامولعملاب
تافيرعتبتاريربتلاهذهّقلعتتو.اماًعونلؤاستلحميهيتلاةيموهفملا
ةفلتخمعاونأنيبةيافكلاهيفامبقرفتالتافيرعتيهو،يتامدخلالمعلا
لوقتتاضارتفابّقلعتتامك،فنصلااذهتحتتعمُجيتلافئاظولانم
امدنعطقفاهريغنودتامولعملاىلعةريبكةفصبدمتعتلامعألانإ
يهةلثامملالامعألاعيمجنأو(بوساحلاةزهجألامعتسابرمألاّقلعتي
رييغترسيببعوتستةنرمةيئاصحإجذامنباًضيأّقلعتتو،)ةيتامولعمفئاظو
اهعضووةفيظولاكلتطمنرّيغتىلعًاليلدكلذرابتعابامةفيظومسا
ٍّلكىلعلمتشتتناكاذإ»ةيتامدخلاةلامعلا«ىنعمام،ّمثنمو.)39(
لمعلهو،نّخدينيحهتوهقهعيبييذلاصخشلاوفرصملاريدمنم
نأدّرجملةسردملارظانلمعنم»ةيتامولعمّدشأ«ركاذتلازجحليكو
نملمعودغيلهو،ةدقعمةيمقرلئاسومادختسابزَجُنتةيمويلاهتامهم
ريدم«هتيمستداُعيامدنع»اًيشماه«فتاهلاربعنئابزلاىواكشلّجسي
فيصوتتالواحمىلإفاضينأبجي،لقألاىلع.»ةينوبزلاتاقالعلا
ةيكبشلاتاعمتجملايف)Macro(يلكلاىوتسملاىلع،ةلامعلاةينبتارييغتلا
امارًيثكيتلا)Micro(يئزجلاىوتسملاتايصوصخبقيقدمامتها،تامولعملا
.اهراسمنعاهبديحتوأىربكلاتاّعقوتلاكلتدكؤت

ةلامعلاولمعلاةلكيهةداعإوتاكبشلا2-
مايقلاةلكيهةداعإةيلمعبةطبترمتاينقتلارابتعاىلععامجإلانإ
لادجللةضرعّلقأىقبي،ةمّدقتملاةيلامسأرلاتاداصتقالايفهميظنتولمعلاب
ماهارغوواركاربربنّيُبتامكو.ةلامعلايفةيكبشلاتاينقتلاريثأتةلأسمنم
امردقبداصتقالايفىدؤملالمعلاةعيبطيفةنمقرلاتّرثأ«،دروفغنول
ّمتهنأيفكشلانمةليلقةبسنّةمثنإ.)40(»ةلامعلامجحيفتّرثأ
هتقالعولمعللةّمهمةلكيهةداعإةحلصملةيكبشلاةناقتلامادختسا



عيراشملاويدروفلادعباميملاعلاداصتقالاتاجاحعماًيّشمت،ةلامعلاب
لعافلاأدبملايهةنورملانإف،اًقباسانرشأامكو.هدوقتيتلاةيكبشلا
اّنيبنأقبسو.يدروفلادعبامداصتقاللةسيئرلاةيميظنتلاةميقلاوساسألا
،بلغألايف،ليومتلاوجاتنإلايفوتاكرشلاميظنتيفةنورملاتقّقحتفيك
ةناقتلااهطسوتتتاكبشةئيهىلعتاكرشلاكلتةلكيهةداعإلالخنم
،يناسنإلالمعلايفةنورملاقّقحتىدموهشاقننمىّقبتامو.ةيمقرلا
طّسوتويكبشلاجذومنأللاًقبطهنكامأولمعلاةلكيهةداعإلالخنم
.لمعللةيمقرلاةيكبشلاتاناقتلا

يعانصلاجذومنألا/هافرلاةلودجذومنأبسحبلمعلاولغشلاميظنتهّجو
تافينصتىلإميظنتلااذهىدأو.ةنورملانمًالدبةيامحلانامضوحن
ةنيعمتابجاوبمئادمازتلاىلإكلذكو،اماًعونةمئادواًديجةدّدحملمعلل
لمعلاةمظنأهيلعّصنتاماًبلاغ-ةرهمريغوةرهم-لامعلابناجنم
لكشلاناكو.اهقرخوأاهريوحتبعصييتلاةمزلملاةيعامجلاتايقافتالاوأ
هيلعفرشيو،لمعناكميفمتيًالصتمًالمعوًالماكاًماودةلامعلليسايقلا
اوناكو،ةيوديلاتاراهملانمددعىلعنوبَّرديسانلاناكو.لمعلاّبر
لمعلايفبلغألايفاوقبيل،اًمومعدحاوطمنىلعةينهملامهتريسمنونبي
وأ،ةيلمعلامهتايحنمربكألاءزجلايف،اهسفنةكرشلاةحلصملهسفن
ةينطولانيناوقلاةيبلغأتدمتعاو.ةكرشلامرهيفاًدوعصةيكرحلااولصاويل
ىلإ،ىرخأءايشأنيبنم،فدهيوةلودلاهريدتيذلاةلاطبلاىلعنيمأتلا
،ىنعملااذهبو.ىضوفنمهريثتنأنكمياموةلاطبلارطخنمفيفختلا
.ةنورملاكلتبسيلودماجهنأنّيبتو،اًسسأمملمعلاحبصأ

نكل،ةثيدحلاتاداصتقاللهنعىنغالاًساسأًانّوكميناسنإلالمعلاىقبي
ةنصخشلاوديدجتلاىلعهّومندمتعيداصتقااهضرفييتلا-ةنورملاتابلط
ةداعإبجاولانمناكو.ةيرذجقئارطبلمعلاوليغشتلاترّيغ-نيمئادلا
ًالباقًائيشهرابتعاب،ةيكبشلاةسسؤملاءازجأةيقبلثمهلثم،لمعلاليكشت
ةيحانلانمو.ةلوهسبههيجوتةداعإنكميو،اًعيرسواًعّونتمو،فيكتلل
.ةيزكرمةبقارمتحتىقبيهتاذتقولايفو،يزكرماللمعلانإف،ةيئارجإلا
ادغامك،ةيرذجةفصبيتاسسؤمريغيكبشلاداصتقالايفلمعلاحبصأو
عّجشتيتلاّفيكتلاتابلطلةباجتسارثكأو،ةنورمرثكأحبصيل»اًينادرف«
يفلمعلاقوستاهّجوتةساردساسأىلعو.اًمومعيكبشلاعورشملا
ىلعاًحضاوًاناهربمدقتيتلاةساردلاهذه؛ةمدقتملاةيلامسأرلاتاداصتقالا
ةيطمنلاريغةلامعلالاكشأل)نابايلاوهزرابءانثتساب(ةلماشلاةنميهلا



ىلعسَّسؤملا،لمعلليديلقتلالكشلا«نأزلتساكجتنتسيو.ةئراطلاوةنرملاو
ةقيرطبةمسقموةددحمةيفيظوتابجاوىلعو،لماكماودبةلامعلاأدبم
ءطببّلكأتلاددصبوه،ةايحةرودمودتةينهمةايحدادتماىلعو،ةحضاو
،تاّيلجتلانمديدعلاهذهلمعلا»ةنورم«ـلو.)41(»ةدكؤمةفصبو
.ةقيقدةءارقانههاهنمٌّلكقحتسي

اهانجردأنحناذإ،لضفأوحنىلع،ةفلتخملارهاظملاكلتنّيبتنكمي
،لوألالكشلاانفّرعنأانلقبسو.ةيسايقلاريغةلامعلالاكشأناونعتحت
ًالمعهرابتعابيدروفلايعانصلاماظنلالظيفةلامعلليسايقلالكشلاوهو
ةمظتنمتاعاسىدمىلعّمتي،ملاعملاحضاو،ديجوحنىلعاًدّدحم،ًامئاد
،مِدختسملاهيلعفرشيليغشتناكميف،اًيبسنتباثينمزلودجقفو
دعيمل،زلتساكنّيبامكو.ةداعلايفاًّيطخاًينهماًراسمذّختيلمعوهو
نمريبكددعاهراطإيفلمعييتلاعاضوألافصيرايعملاوأسايقلااذه
ةلامعتاءارجإوهديدجلاسايقملاحبصأ،كلذنعةضاعتسايفو.سانلا
مهأنمو.)ةينيقيريغىنعمب(»ةئراط«وأ»ةيسايقريغ«وأةنورمرثكأ
ريخألااذهّلثميو،تَّقوملالمعلاويئزجماودبلمعلاركذنتاءارجإلاهذه
نأّربعمرمألهنإو.ةيكريمألاةلماعلاديللًاباطقتساتاعاطقلارثكأًالثم
يفديحولاوربكألامدختسملا،ّتقومليغشتةلاكويهو،»روابنام«نوكت
400.000ـبةنراقم(بتاورلالودجيفصخش600.000ـبةدحتملاتايالولا
ليغشتلاتالاكوو،»مبيآ«يف350.000و»زروتوملارنج«يفصخش
هذهلثمداقو.اًومنعرسألاةيبوروألاتاكرشلانمضنماًضيأيهّتقوملا
هنأبرَجأتسملالمعلافصوىلإ،نيالكيموعانلثم،داّقنلاضعبتاءاصحإلا
.)42(ابوروأوةيلامشلااكريمأيفاًومنليغشتلاعاونأعرسأدحأنمدحاو
وهيكبشلاعمتجملايفةدعاصلاةيسايقلاريغةلامعلانميناثلالكشلا
لمعلا«وأيراشتسالالمعلاو،عطقتملايدقاعتلالمعلاوةيتاذلاةلامعلا
،رخآىلإىدملاريصقلمعءادأدقعنملامعلالقتنيهيفو،»لقتسملا
،اًفنآاّنيبامكو.)43(دحاومِدختسمعمىدملاةليوطتاءارجإنودنم
اًددعةقيقحلايف»ةيتاذلاةلامعلا«ّلثمت،يتامدخلالمعلاطمنبةقالعيفو
لامعألاباحصأونيفرتحملانيبحوارتت،ةعونتملالمعلاتايعضونماًعساو
عاطقيفنيدقاعتملالامعلاوراجتلاونيلقتسملافرِحلالامعوىرغصلا
رخآميسقتفانصألاهذهربعرهظيو.ةعطقلابتامدخلالامعوتامدخلا
كئلوأو،نيرخآليغشتلةيعضولاهذهنولغتسينيذلاكئلوأنيبمهم
حضاولانم،كلذعمو.بسحفيدرفلكشبراطإلااذهيفنولمعينيذلا



ةبسنقوفتذإ؛تاينينامثلاذنمةيكيتاماردةقيرطبومنتةيتاذلاةلامعلانأ
نواعتلاةمظنمنادلبنمضنماًدلب15يفةرّجؤملاةلامعلاةبسناهّومن
)44(و1979يماعنيبةرتفلايف،24ـلا)OECD(ةيداصتقالاةيمنتلاو

ةروكذملاةيسايقلاريغلمعلاتابيترتلاكشأةيمهأنإف،لعفلابو.1997
.)45(ةفاكةمّدقتملاتاداصتقالايفةدعاصتملاةيمهألاكلتيه،اًفنآ
اًراشتنارثكأيهةيسايقلاريغةلامعلانملاكشألاهذهنأركذلابريدجو
داصتقايفةيزكرمتاعاطقلاهذهو،ةيلاعلاةناقتلاوتامدخلاتاعاطقيف
يسايقلاريغلمعلالاكشأباًبيرقتقلعتياذهو،ءاسنلانأو،يكبشلاعمتجملا
ناكأ،ةئراطلاةلماعلاىوقلايفيكيتاماردوحنىلعو،ًاليثمترثكأَّنه،اهلك
،ةماعةفصبو«.)46(ةينطولالودلاديعصىلعمأيملاعلاديعصلاىلع
ىلع،»لخادلايف’ةنرملاةأرملا‘تحبصأو،جراخلايف’ةسسؤملالجر‘حبصأ
.)47(زلتساكلوقّدح
لاكشأيفلمعلاةلكيهةداعإب،ةلصتملارهاظملانمثلاثلامسقلاّقلعتي
علختلاريشيو.ًاناكموًانامزلمعلاّعلختـبهفصونكميامب،ةيسايقريغ
دودحيفرجألاعوفدملالمعلااهيفرصحنيالةلامعتاءارجإىلإينمزلا
نيعبرألّدعمب،ةسماخلاىلإةعساتلانمدتميلمعموييأ،تاعاس8
نمزرهظي،كلذنمًالدبف.ةعمجلاىلإنينثإلانم،عوبسألايفةعاس
هرابتعابيكبشلاداصتقاللةزيمملاةيسايقلاريغتاءارجإلاّلظيفلمعلا
لودجىلعءانبلمعلاّمظنيالثيح،ديازتمٍوحنىلع»ًانرملمعتقو«
ّدملاةلاحبسحبةّرمتسمةفصبفيكتيهّنكل،يسايق،تباثينمزلمع
ةعاس12لّدعمبًانرمانهلمعلاتقوحبصأو.تابلطلاىوتسميفرزجلاو
ةعاس74لّدعمبينمزلودج،ىرخأةرابعب،هنإ.اًدغتاعاس3ومويلا
نميبوانتلمعتارتفثالثو،يلاتلاعوبسألايفةعاس20و،عوبسألااذه
6نملمعةبوننعاًضوع،ةيلزنملاتابجاولاولافطألابةيانععمنيتعاس
ةيبلتل،راهنلالالخّدتمتلمعتارتفنعاًضوعةيليلتابونيهو؛تاعاس
نمزلاعباطلةباجتسالادصق،ةينمزقطانم4دعبىلعنئابزتاجاح
ال«:زلتساكقفوو.ةثيدحلاةّيلحملاوةيملاعلاقاوسألاّزيمييذلاطوغضملا
ةيعانصلانادلبلايف،مهثلثونيلغتشملاناكسلاعبرنيبرّدقتةبسنعّبتت
ينمزلمعلودجقفولماكلاماودلابلمعلليكيسالكلاجذومنألا،ىربكلا
يهةمدقتملاتاداصتقالايفةروطتملاتاعاطقلايفةدئاسلاةعزنلاو...مظتنم
.)48(»لمعلانمزلماعلاعيونتلا

لقأيهةيقيزيفنكامأيفلمعلابمايقلاىلإيناكملاّعلختلاةيلمعريشت



نومِدختسملااهرفوييتلاةيزكرملاوةمئادلاقفارملانمةيزكرموةموميد
نم،ينهملاطاشنلانمعاونأىلعاًيناكمعلختملالمعلايوحيو.اهنونوصيو
لامعلااهيفنوكييتلا(تالاصتالازكارميفلمعلاويلزنملالمعلااهنيب
لمعلا«و،)ةينورتكلإتاكبشيفاًيناكماًعّزوملمعلااهيفنوكينكلنييزكرم
نمديعبناكمنمبوساحلازاهجبلوصوملالمعلازَجُْنيثيح(»دُعبنم
»بوساحلاربعدُعبنملمعلا«وأ،)يزكرملمعناكمىلإروضحلانود
عقيهنكل،تارتفىلعوبوساحلازاهجربعلزنملايفزجنيلمعوهو(
داعامهنأبّرُقننأمهملانمو.)49()مئادوينيعلمعناكميفاًمومع
يرايعملاديدجلاجذومنألاوهاًّيلكّعلخنملالمعللدحاولكشكانه
،كلذنممغرلاىلعو.)50(اًينقتةرّوطتملاتاداصتقالايفلمعلاتاءارجإل
عمًاناكموًانامزةعلخنملالمعلانمةددعتملاكشأةينيتورةفصبيقتلت
ةدّدعتملمعلاميظنتلقئارطلّكشتلةعَّضُوملاةيديلقتلالمعلالاكشأ
ةيكبشلاتالاصتالاوةيتامولعملاتاناقتلااهاضتقمببستكت،اٍّدجةيويحو
يفّمتياًرمأهفصوبلمعلاةسراممًايرورضدوعيالاهيفو،ةّمهمةناكم
.ةمظتنمتاقوأ

،ديدجلاداصتقالايفلمعلايفةيسايقعزنرهاظمنمرخآرهظمّىلجتي
وأةدحاوةكرشيفرمعلالوطدتمتيتلاةينهملاةايحللرهاظلالوفألايف
ةتباثةراهمبلطتييذلاديدملاعقوملاةركفيأ؛تباثلا.ةدحاوةنهميف
ةينهملاةايحلاةركفو،ةدحاوةكرشيفاًبلاغنوكيو،ةّعقوتموةمادتسمو
ءرملاقزرردصمروطتلةايحلاىدمدّدحملاراسملاةركفيأ؛ةتباثلا
نكميو.يكبشلاعمتجملايفاهناوأتافيتلايضاملارومأنماًرمأ،هناقتإو
نأ،يعماجلانيوكتلانمنيماعلايذيداعلايكريمألانمرظتُنينأنآلا
ىنعمب(هتاراهمددجينأهيلعو،ةرمةرشعىدحإلقألاىلعهلامعأرّيُغي
ثالثلقألاىلع)بسحفهنيوكتيفةطيسبتارييغتثِدُحيّالأهيلعنأ
دعيملنأينعيالاذهو.اًماعنيعبرأمودتةيلمعةايحلالختارم
نهملاوفئاظولانمفانصأنمضلمعلافّشكتَّنأينعيلب،لمعكانه
ءانثتسابتايركذوأراثآىلإلّوحتتفانصألاهذهتحاروصقانتيتاب
،رّرقمودّدحمّينهمراسمبةطبترملامعأمهلصاخشأنمًالدبو.اهضعب
سانأمّهنأل،)*()51(»لَّحرلاّمع«مهنأبديدجلاداصتقالالهأفصوي
نمةكبشنيئشنم،رخآىلإعورشموأدقعوأبجاونمنولقتني
.تباثلغشىلعاورصتقينأنودنمتاراهملاوتالصلاو،ةلومحملابراجتلا

عيراشملانمتاكبشىلإنهملانملّوحتلااذهلةرشابملاةجيتنلااّمأ



ىّمسيامةميقىلعديازتملايعامتجالازيكرتلايهفتاراهملاودوقعلاو
ةيغب،تالهؤملاو»تاراهملا«ـلدّرطملاريوطتلاوأ،»ةايحلاىدمملعتلا«
تاّبلطتملاعمقفاوتلانامضو،ةنورملاوةيكرحلانمنكميامىصقأقيقحت
ةبسنلابةنورملاينعتو.يكبشلاعورشمللرارمتسابةريغتملاةيميظنتلاوةينقتلا
عمةرّركتمةفصبوةعرسبّفيكتلاةدارإلمعلاقوسيفدارفألاىلإ
مازتلالانمًالدبكلذو،ةريغتملاةربخلاوةعاربلاتاّبلطتمو،ةينقتلاتابلطتملا
ةايحلالهتسميفترُّوطيتلاتاراهملاولمعلاصرفنمدحاوعونب
هفصيامعمّرمتسملاليهأتلاةداعإىلعةردقلاقفاوتتو.درفللةيلمعلا
عيطتسي«و،»ماعلا«لمعلاو»اًيتاذجمربملا«لمعلانيبزييمتلابزلتساك
ةفرعملاوتاراهملاىوتسميفهسفنةجمربديُعينأاًيتاذجمربملالمعلا
يضتقيو.رارمتسابةروطتملامعأةئيبيفةرّيغتملاتابجاوللاًقبط،ريكفتلاو
ةفرعملاعيسوتهيفنكمييذلاّملعتلانماًديدجاًعوناًيتاذجمربملالمعلا
»هتايحلاوطاهليدعتنكميامك،لماعلالقعيفتمكوريتلاتامولعملاو
النيذلالامعلايفدّسجتي«ـف،ىرخأةهجنم،ماعلالمعلااّمأ.)52(
ىوتسميفتاراهمكالتماىلعةصاخةردقوأةصاختاراهمبنوّعتمتي
.ةيرادإلاتاميلعتلاذيفنتلةيرورضلاتاراهملاادعام،ةيجاتنإلاةيلمعلا
رخآناكميأيفيملعلمعبوأتالآبماعلالمعلاضَّوعينأنكميو
،اًيتاذجمربملالمعلاىلعيكبشلاعمتجملاباطخزكريو.)53(»...ملاعلانم
ةرابعبهنعَّربُعييذلا(رمتسملانيوكتلالالخنمةلصاوتملاهجاتنإةداعإو
،اذهانلوقبو.يداصتقالاهلبقتسمةزيكرهرابتعاب،)»ةايحلاىدمملعتلا«
ىربكلاماعلالمعلاتاعمجتىلإلاملاسأرذافننأحضاولانمىقبي
يكبشلاعمتجملايفمكارتلاتايجيتارتساىلإةبسنلاباًمامتاًمساحاًرمأىقبي
.ةعيفرلاةراهملايذلمعلانمةفلتخملالاكشألاىلإذافنلانأشهنأش

ةادأ،ةرشابمةفصبو،ةيمقرلاةناقتلانوكتاماًبلاغ،تالاحلاضعبيف
،كلذو،اًفنآةروكذملاةيسايقلاريغلامعألانمددعزاجنإتاودأنمةسيئر
،ًانامزوًاناكمتباثلاريغينهملاطاشنلانمةفلتخمبورضريفوتب،ًالثم
تنرتنإلاربعنيوكتلاةداعإلعجو،»ةايحلاىدمملعتلا«تامدخميدقتو
ةيمقرلاةناقتلانأمعزأطخلانمنأبّرقننأبجي،اذهانلوقبو.ةنكمم
،ةيتاذلاةلامعلاو،ةئراطلاةلامعلاتاقالعةرفويف،امٍوحنىلع،اًببستناك
تايطُعملاهذهترهظ،كلذنمًالدبو.نهملالحملحُّرلالمعلالالحإو
ًالحاهرابتعاب،ةنورملابلاملاسأرليجيتارتسالامازتلالانمءزجاهنأىلع
تايجولونكتلاتناكو.يدروفلامخضلاجاتنإلاداصتقاتالكشملاًيميظنت



.مازتلالاكلذقيقحتيفاًدعاسمًالماع،راطإلااذهيفلازتالو،ةيكبشلا
؟ةنرمتاءارجإلاهذهاهيفنوكتيتلاتايعضولايهام:انهلاؤسلاو
ةفاضإ،ىدملاةريصقتامازتلاقفو،يكبشلاعورشملالثم،ةمظنماّهنأكلذ
تابيترتلاو،ةتباثلاةلامعلاتايعضوو،لمعلاتافينصتضّوقتاهنأىلإ
نيمأتلاةمظنأو،ةيعامجلاتايقافتالا،ًالثم(اهنمضتيتلاةدماجلاةيتاسسؤملا
رطاخموفيلاكتنمّلِحيفتاسسؤملالعجتيهو؛)خلإ...ةلاطبلاىلع
نمةكبشنيباميفرطاخملاوفيلاكتلاهذهعيزوتبكلذو،ةّمهمةيرادإ
ةددحمتامازتلاةسسؤملامهعمميقتنيذلانيينادرفلاونيعّزوملادقُعلا/لاّمعلا
ديللةعيرسةلكيهةداعإنمتاءارجإلاهذهنّكمتامك.ىدملاةديعب
بلطلاوأديدجتلاعممءالتتل؛اهدراومواهطاشنو،ةكرشلايفةلماعلا
لقصوحنةيصخشلادرفلاتالهؤماًضيأتاءارجإلاهذههّجوتو.نصخشملا
تاراهملاكلت،ةنّيعمتايلمعوحنةهجوملا»ةمعانلا«لمعلاتاراهملرمتسم
يف(ىوتحملابةلقثملاةيديلقتلاةيراجتلاتاراهملانمرثكألقنللةلباقلا
ريرحتلااذهنوكينأنكميو.)اًصوصخيكبشلاداصتقاللايندلاتايوتسملا
؛بيردتلاتايلوؤسم-ةلامعلابةقالعلاتاذتايلوؤسملاءبعنمةسسؤملل
ةحنمو،يحصلانيمأتلايفةمهاسملاو؛يحصونمآلمعناكمريفوتو
ّديقتلاتايلوؤسم؛ىرخأعفانمو،َلطُعلاو،ةلاطبلاىلعنيمأتلاو،دعاقتلا
عساولالّوحتللسيئرلازفاحلا-لمعلاعوبسأومويةدمبةقلعتملادعاوقلاب
.يكبشلاعمتجملايفيتاسسؤمريغلمعلالعجوحنراشتنالا

ىلإلوحتلانوديؤينيذلاكئلوأاهمسرييتلاةحوللابهذهتسيل،اًعبط
.ةلماعلاتاقبطللاًينقتمّعدملاريرحتلانماًعونهرابتعابةيسايقريغةلامع
لمعلاةلكيهيفلامعلااهققحيتلاةنورملاةمسربتعيّمهمباطخةمثو
مهف،مهسفنألامعلاءالؤهاًضيأاهبّعتمتيًةمسةيسايقريغقئارطب
يفةيرحلاو،تاعورشملاميظنتبةفرعملاو،عادبإلاو،ةيتاذلاةلامعلابنومستي
مهتاجاحلاًقفولمعلاقوسيفمهقيرطمسريفو،مهلمعتايعضوغوص
نمًالدبمهلوقعبنولمعيو،مهسفنأءاسؤرنونوكيف،مهتاردقومهحلاصمو
ديكأتلابو.لمعلانعمهاضرومهلالقتساومهتيكرحنمنوديزيو،مهداسجأ
هسفنلمعلايفءاقبلارابتعايفٌديازتةّمثف.ةرظنلاهذهلةيفاقثةماعدةمث
ذإ،حاجنةمالعاللشفةمالعنمزلانمةليوطةدملاهسفنةسسؤملاعم
خانملايفدجويالو.عافدنالاوحومطلاوعادبإلاوةردابملايفصقنىلإريشت
ىلعةوطخوهعورشملكو.لوصوةطحموأةياغوهلمعيلاحلا
اًضيأمهملانمو.ةددحمريغاهّنكلروطتلاةمئادةياهنوأةياغىلإقيرطلا



يفةنورملالوحلازتالوتيُنبيتلاةيفاقثلاةميقلايفاٍّيلمرظنننأ
تباثلالمعلايفبابشلانمريثكىري،يلاحلاخانملايفف.لمعلاتاءارجإ
ىلإةعساتلانموةعمجلاىلإنينثإلانممودييذلالمعلا-نومضملاو
يفسانلانإف،ىرخأةقيرطبو.ةايحلاباًمكحالمادعإلاباًمكح-ةسماخلا
،داسكلاوبرحلاتاليوناعيمليذلاليجلارصع،يداملادعبامرصعلا
باطخحلفينأحجرألاو.ددرتنودنمنمألابةنورملالادبإلنوأيهم
رطخللاهضّرعيامّلكو،نمأللطرشاهنأبةنورملافيرعتيفيكبشلاعمتجملا
.نمأللّودع)ًالثمتاباقنلاك(

ريغلمعلاتاءارجإنودمتعيسانلانمنيريثكنأركنننأنكميال
نَمءالؤهنِمو.ةرّرحموةزّفحموةعجشمتاءارجإاهرابتعاب،ةيسايقلا
نوعدبمنوينهمنوفرتحم(لمعلاقوسيفةيلضفألاةيعضوباًيلاحنوّعتمتي
مهسفنألاورفويلةليسولامهديبنيذلامهو،)ةيلاعتاراهمووذلامع
اًيتاذلّومملانيوكتلانوّدعيو،مِدختسملابايغيفةيّحصلمعفورظ
نودجينيذلامهءالؤهو،ةيدامةيحضتهنمرثكأاًرامثتساتاراهملاريوطتو
مهلحيتت/ىلعمهعجشتيتلاةنورملاةيسايقلاريغلمعلاتاءارجإيف
اوناكامرمأوهو،ىرخأةرمرجألاعوفدملاةلامعلالاجمبقاحتلالا
ةريخألاةئفلاهذهلمشتو.ةسكاعمرظنةهجواوّنبتولهيلعاولّصحتيل
نيبنزاوتلاقيقحتيفوألّوحتلايفنحجنيّنهنمريثكف،اًصوصخءاسنلا
اهّرفوتيتلاةنورملاببسب،رجألاعوفدملالغشلاورّجؤملاريغيلزنملالمعلا
،يلزنملالمعلاوتقولاضعبللمعلالثم،يسايقلاريغلمعلاتاءارجإ
يفءاسنلاطارخنانأ،عقاولايف،زلتساكىريو.اًينورتكلإرادييذلالمعلاو
ريغلمعلاتاءارجإروهظباًديطوًاطابتراطبترمرجألاةعوفدملاةلماعلاديلا
دّدحمنرملالمعلاتقونمّلكلخددقل«:ًالئاقبتكيامدنعةيسايقلا
ّدحىلإ،مئاليكلذنأرابتعاب،لمعلانمزبةصاخلاةيدقاعتلاىنبلاةرتفلا
نهتايحولافطألاةياعرتامهمنيبقيفوتلاىلإنهتاجاحوءاسنلالمع،ريبك
اًمخضًانوزخمنرفوي«تاملعتملاءاسنلانأاًرخؤمظَحالملاو.)54(»ةينهملا
ينورتكلإلاداصتقالاهيضتقياماذهو،ةلقتسملاوةنرملاوةرهاملاةلماعلاديلل
)E-Economy(«.قوسيفءاسنلليوينبلاطارخنالا«نأزلتساكجتنتسيو
.)55(»...ديدجلاداصتقالاريوطتليرورضلاساسألالازيالوناكلمعلا
يتلالمعلاقوسلةيمدقتلابناوجلاركنيفلّجعتينأدحأّقحنمسيلو
تاّملعتملاءاسنلانمةديازتمدادعألوخدنمةيميظنتلااهصئاصختنّكم
.ةّمهمنهميفةروجأملاةلامعلالاجم



ةنرملالمعلاتاءارجإريثأتَّنأبداقتعاللمهمببسّةمث،ىرخأةيحاننم
اًيباجيإةرورضلابنوكينلسانللةيمويلاةيلمعلاةايحلايفةيسايقلاريغو
:نيهجولمعلاةندرفلّنأدجن،ىندألاّدحلايفف.حضاولاوحنلاكلذىلع
اًعقومنولتحيوأةيّرحبلمعلانمطمنلااذهنوراتخينيذلاكئلوألهجو
ّلثمتيٍناثهجوو؛اضرلاولالقتسالاريفوتىلعهتردقلالغتسانممهنّكمي
نميسايقلاريغلمعلاوحنهجوتلاىوسرايخمهلسيلنيذلاكئلوأيف
ةيعضولاهذهنماولعجيللئاسولامهصقنتنيذلاكئلوأو،مهتدارإنود
هجاوييذلاهجولا-ديدحتلابيناثلاهجولااذهىلإرظنلابو.ةيّحصةيعضو
ىلإءرملارظني-ديدجلاداصتقالايفنيطشانلاسانلانمىربكلاةيبلغألا
.امّدحىلإةفلتخمرظنةهجونمةيسايقلاعزنوينهملارارقتسالامدع
نعلمعلللصفةيلمعاهرابتعابةرظنلاهذهلالخنمةنورملارهظتو
يوينبلارارقتسالاونامألامادعناينعتيهو.تباثلالوخدملاوةتباثلاةلامعلا
اهيفتصلقتهتئيبيفةئفاكتمريغةقيرطبدارفألالامعلاهنمثعفدييذلا
كلذكةنورملاهذهينعتو.هرارقتساودرفلانامأيفهافرلاةلودةمهاسم
ةلاطبلاونيتورلاءازإبةيعامجلاةيلوؤسملانعاًضوعةيدرفلاةيلوؤسملا
ىلعدارفأكلامعلانيبنماضتلانعاًضوعسفانتلاينعتامك،ةيرودلا
ةيعامتجالاةلزعلاةنورملاينعت،كلذبناجىلإو.يلودلاوينطولانييوتسملا
كئلوأبةنراقماًينامزواًيناكممهلمعنيتورعلخنانيذلاصاخشأللةيداصتقالاو
ىلإةفاضإ.اهسفنةكرشلاةحلصملنولمعيوأهسفنلمعلابنوموقينيذلا
نيمّدختسملاةرطاخمولمعلاتاودأوةناقتلاةفلكتريغتةنورملاينعت،كلذ
هفورظولمعلاتاسراممرابتعاىرخأةهجنمةنورملاينعتو.لامعلاب
نامرحلاةنورملاينعت،كلذنعًالضف.نيماعلاميظنتلاونمألانعةلوزعم
مئادلالمعلاةداعلايفبِحاُصتيتلاورجألابةلصتملاريغعفانملانم
نيسحتلاةيلوؤسمنولمحتيصاخشألانأكلذكةنورملاينعتو.تقولالماكلا
اهيفلّكشيقوسيفنيبولطماوقبيل؛يدرفلابيردتلاومهتاردقللصاوتملا
نميناثلارهظملانإ،راصتخاب.ةدعاقلاورايعملايلاوتملاوعيرسلاديدجتلا
كئلوأىلإةبسنلابةريبكةيساسحوارًيبكاًقلقريثيهجويسايقلاريغلمعلا
.اًيمويلمعلانمطمّنلااذهنوشيعينيذلا

اهنأبلمعلاقوسفصوىلإنيّللحملانمارًيثكرخآلارهظملااذهداق
اذهّنإف،اًمومعو.ةدئاسةيمانيدباطقتساةيلآقفوّةينبمقوس
ةيلاعةجردمهلو،اًديجنيملعتملانيبةّوهلاىلعناهربكرهظيباطقتسالا
لامع«نوّمسينيذلاكئلوأراصتخابو،ةيلاعتاّبترمنوضاقتيو،ةراهملانم



لامعلانمىلفسةقبطو،ىلوأةهجنم،نينئمطملاونيّرقتسملا»ةفرعملا
نيذلاو،نييشماهلاو،ةيافكلاهيفامباوّملعتيملمهنكلنيبّردملاو؛ًاليهأتلقألا
نولمعياوناكءاوس،نينّمؤماوسيلوىندألارجألانوضاقتيو،مهلادبتسانكمي
نّيبتنكميو.ىرخأةهجنم،تالاجملانمهاوسيفوأةيتامولعملالاجميف
نيبواًرّوطترثكألاةيكبشلاتاداصتقالالمعقاوسأيفباطقتسالااذه
ةيعبتلاو،شيمهتلارهاوظهيفلصاوتلمعلليملاعميسقتيفناكسلا
هذهّىلجتتعبطلابو.ةيوينبراودأةيدأتقوسلابةلصلاءافتناولالغتسالاو
لاكشأراشتناعفانمعزوتو.»ةيداموةينيع«جئاتنيفميسقتلانمبورضلا
مهلينعتنيذلاكئلوأنيبةيلضافتةقيرطبنييسايقلاريغليغشتلاولمعلا
نوشيعينيذلاكئلوأنيبو،نيترمتسمٍةطلسوٍةيزملةجيتنوأاًردصمةنورملا
مهبررضلاقاحلإو،ةطلسلانممهديرجتلاًساكعناواًردصماهرابتعابةنورملا
ةداعإبةّقلعتملاتاداقتنالاءاروفقياميهةيداملاةقيقحلاهذه.رارمتساب
نيباًقيمعاًزييمتّزيميوحنىلعةيكبشلاتاعمتجملايفلمعلاةلكيه
نيذلاكئلوأىلإتايمتنم،توافتملكشبو،ءاسنلانوكتثيح،نيسنجلا
،لالغتسالابونامألامدعبنرملاويسايقلاريغلمعلايفمهتبرجتفصتت
.)56(ءاوسلادحىلعةيشماهلاتاداصتقالاوةروطتملاتاداصتقالايفكلذو
ءاقبنمضتيكبشلاعمتجملازيمتيتلاليغشتلاولمعلاةلكيهةداعإنإ
اضرلاولمعلانمأو،تاضيوعتلاو،اهتكرحو،ةقَّوسملاةيداملاعئاضبلاعيزوت
يذلالداعلاريغعيزوتلانأكلذ،ةيلالقتسالاو،ةيحصلالمعلاعاضوأو،هنع
.توافتلاسكعي

ةيكبشلاةيْكُلملا:اًسماخ
ءاليإنودنمًالماكنوكينأةيكبشلاةيلامسأرلاحمالملوانتلنكميال
تامولعملاتاينقتراشتناقايسيفةيْكلملاعضولمامتهالانمءيش
.ديدجلاداصتقالاىّمسيامراسميفةيزكرمةلأسملاهذهّدَُعتو.لاصتالاو
،ةيكلملاهذهعيلستنمقثبنتيتلالدابتلاتاقالعوةصاخلاةيْكلملاتناكو
.اهلكشيفوةيلامسأرلاتاعمتجملاوتاداصتقالالمعيفاًمساحاًرمأ،لازتالو
تامولعملا»تاجوتنم«نمةفلتخمًالاكشأنأىلإهيبنتلااًضيأباوصلانمو
قاوسألايفلدابتللةعوضومعلسةيعضوةليوطةرتفلتزاحلاصتالاو
ةفرعملاوتامولعملاةلزنميفتّرثأةيكبشلاتاناقتلانإلاقيو.ةّرحلا
ماقملايفف.امّدحىلإنيتضقانتمنيتقيرطباًعلسوةيْكلماهرابتعابلصاوتلاو
عيلستيفٍعّسوتلعفادلاولئاسولا،اهقاوسأو،تاناقتلاهذهتّرفو،لوألا
تامولعملاوةفرعملانأدارملاو.خيراتلايفةقوبسمريغةفرعملاوتامولعملا



،»ةيركفةيْكلم«اهنأىلع»عيبلا«ـلضرعت،اهلاكشأفالتخاىلع،لصاوتلاو
ةينقتلاتازيمملاةيناثلاةبترملايفدرتو.ديدجلاداصتقالاّزيميرمأاذهو
–اهتبقارموعلسلاهذهطبضلعجيٍوحنىلعيهيتلاةيكبشلاةناقتلل
لاملاءاقللدابتللةلباقةيكلمكاهتناكمبّقلعتياميفنامساحنارمأامهو
ةناقتلانّكمتو.دارطابرارقتسالانعنيديعب–ىرخأةيكلمءاقلوأ
ةئيهيفةعرسباهرشنوًالعافاًصيخراًخسنتامولعملاخَْسننمةيكبشلا
ىلعلهسيالنمم،اهيلإولودلاوقطانملاربعنيرثعبمفارطأنم،ةيمقر
نمّدحلابعصلانملعجياذهُّلكو.مهعضوموأمهتيوهديدحتماودلا
نيذلاكئلوأةبقارمبعصلانملعجيامك،ةعَّلَُسملاتامولعملاىلإذافنلا
قوسلايفعلسلاةميقنألو.ةعورشمريغةقيرطبدودحلاهذهنوزواجتي
نوعفدينيذلاكئلوأيفعلسلاكلتىلإذافنلارصحبةطبترمةلأسميه
دمتعييذلاةفرعملاداصتقاىلإةبسنلابارًيبكًالكشمّلثمياذهّنإف،ًالباقم
اذهلاًّيلجترثكألالاثملاّلعلو.حبرملاتامولعملاعلسلوادتىلعريبكلكشب
ىلعتافلملالدابتتامدخنأشيفًاثيدحرئادلالدجلاوهلكشملا
)Napster(رتسباناهيلعلاثمو،)Peer-to-peer(ّدنللّدنلاةقيرطبتنرتنإلا
ةيقيسوملاتاليجستلاةلاحلاهذهيفيهو(تامولعملاعلسلوادتحيتتيتلا
.علسلاكلتءاقليّداملباقمعفدنودنم)لوألاماقملايف
ةيركفلاةيْكلملانمأددُهتةيكبشلاةناقتلانأىلإصلخننأيرغملانم
.يكبشلاداصتقاللةيلامسأرلاسسألاضّوقتكلذةجيتنو،تامولعملاعلسو
)57(»ةّرحنوكتنأةمولعملاديرت«:ريثملادناربتراويتسنالعإنأ،لاحلاو
يذلافيعضلافلاحتلاكلذزيزعتىلإوعدييذلاريفنلاكلذىقبي،
لحمىلعةيكلملاىلعمئاقريغليدبلامتحاةيكبشلاتاناقتلايفىري
نعنوعفادملافلاحتلااذهمهلمشينممو.يمقرلامالعإلليراجتلاروطتلا
ديربلاو»بيولا«ةطاسوبتامولعملالدابتو،ّدنللّدنلاةقيرطبتافلملالدابت
حوتفملاجمانربلاوةيبيرجتلاجماربلاوةيناجملاجماربلاوزيمرتلاوينورتكلإلا
تالوكوتوربلانمرخآددعوةّرحلاتاكبشلاومومعللصيخرتلاوردصملا
تايقالخأ«كلذزلتساكيّمسيو.ةيْكلمللعضختاليتلاةينقتلاتاقيبطتلاو
يفءيشىمسأ«:»تنرتنإلاةفاقث«لاجميفةيساسأاهربتعييتلا»ةنصارقلا
يأّكلمتةيرح،عادبإلاوقلخلاةيرح:ةيرحلاوهميقلاهذهةعومجم
اهراتخيةانقيأربعولكشيأتحتاهعيزوتةداعإةيرحو،ةرفاوتمةفرعم
ةفاقث«ةأشنىلإتايقالخألاكلتلّفثكملاروضحلايّدؤيو.)58(»ناصرقلا
ةرشابمىّدحتييذلا»ةبهلاداصتقا«ةغيصيفاهتورذغلبتيتلا»ةبهلا



.اهضقانيوةيكبشلاةئيبلايفتامولعملاعيلست
ةراجتلارايهناىلعةالصلاينعأ،تيملاةالصةماقإودبت،كلذعم
.هناوألاًقباسوقيقدريغاًرمأتامولعملارصعيفةصاخلاةيْكلملاوعيلستلاو
يفتايدحتحرطتنأنكميةيكبشلاتاينقتلانإلوقلاّحصينيحيفف
ةدعاولئالدمّدقييكبشلامالعإلانإو،ةيركفلاةيْكلملاضرفصوصخ
،يراجتريغاهلوادتنوكيو،ةكولممريغةمولعملااهاضتقمبنوكتةيلبقتسمو
ىلإةوقبباجتسادقلاملاسأرنأرابتعا،اًضيأناكمبةحصلانمهنإف
لثم-اًرابكةيركفةيكلمباحصأيلماحّنأكلذ.)59(تايّدحتلاهذه
-جماربلاتاكرشو،رشنلاويريهامجلاهيفرتلاتاعانصيفىوتحملايمّدقم
دّدهياًيقيقحاًرطخهنوربتعيامةعراقملهجوألاةددعتمةيجيتارتسااوّنبت
هذهتنّمضتو.اًمومعّرحلاعورشملاوديدجتلادّدهيومهتايْكلمقوقح
ةيركفلاةيْكلملاقوقحليعيرشتلادعُبلاديطوتلجأنمطغضلاايجيتارتسالا
نودلوحتيتلاجاتنإلاونزخلالئاسوو،قيوستلاةناقتنيصحتتاءارجإو
داوملانملصأللةقباطمخسنلامهيفصخرملاريغعيزوتلاوجاتنإلاةداعإ
قوقحنوكهتنينيذلاكئلوأقّوعيام،ةيْكلملاقوقحىلعلصحتيتلا
ةيئاضقىوعدعفرنمنّكميو،مهنمءاطشنلااًصوصخ،فيلأتلاورشنلا
لمألاعمكلذطبتريو،اًيبيدأتًاباقعمهيلعطلستنأاهنأشنممهدض
دقيذلارمألا،فيلأتلاورشنلاقوقح»كاهتنا«رظحيينوناقراطإةرولبب
ةيركفةيْكلملاكشأديلوتوتاكرشلاةباقرميعدتىلإةيلعفةفصبيدؤي
نيبةمسقلايبناجىلعاًيقفأوًايدومعاهيلعصيصنتلاواهعيزوتوةميقتاذ
دهجزيكرتوحن،اًعمذخؤتذإ،تاكيتكتلاهذهعفدت.لومحملا/ىوتحملا
لماعتلاو،يكبشلاعمتجملايفةيركفلاةيْكلملاىلعةبقارملاىوتسميفيمانيد
.ةيتامولعملاةعاضبللكيشولاتوملابةلئاقلاتاعئاشلاعمةلعافةفصب
اهرابتعابةمولعملاليكشتةداعإ«يفيتامولعملارصعلايفهاندهشامّلثمتيو
نأتاقرافملانمو.)60(»ًاناجماهرفاوتناكمإنممغرلاىلع،ةيْكلم
،هذهةيْكلملاقوقحنيصحتةداعإنممهريغنمرثكأاوعفتنانيذلاكئلوأ
نمحبصأيذلايشفتملاةنصرقلاحبشهيفغلابموحنىلعاومدختسا
عانقإل،ىودجنودنم،مهدهجىراصقاولذبو،اًنكممةينقتلاةيحانلا
.هئاقبوةفرعملاداصتقاةيلعافنامضلجأنممهحلاصمللمعلابتاموكحلا

،هتعيبطنكتامهم،يكبشلاعمتجملانأاهدافمةظحالمبلصفلااذهأدب
ريكفتلايفدعاسييكبشلاعمتجملاموهفمناكاذإو.يلامسأرعمتجموه
ةروثلابورضنمنيعمٍبَْرضةرمثاهنأىلعةيلامتحالاةليكشتلاهذهب



لقألاىلعركفننأانيلعَّنإف،)كلذىلعدعاسيهنأنماًدكأتمُتسلو(
تاداصتقاللةيساسألامئاعدلاىقبأدقةروثلانمبرضلااذهنأيف
-ةيلامسأرلا
حلاصملاوةطلسلاىوتسميفيواستلامدعىلإيّدؤييذلالمعلاميسقت
لدابتوةصاخلاةيْكلملاساسأىلعةينبملاةيعامتجالاتاقالعلاو؛ةورثلاو
انمقيتلاةعجارملانّيبتو.اًمامتتناكامكةميلس-ةيراجتلاةفاقثلاو؛علسلا
ميعدتولمعلاةلكيهةداعإو»ةفرعملاداصتقا«وةملوعلاتايمانيدلاهب
ةلماكةخسنالإيهامةيكبشلاةيلامسأرلانأ،ةيركفلاةيْكلملاىلعةباقرلا
نّيبتنأةساردلاهذهىلعنّيعتيبهذملااذهانباهذبو،ةقباسلااهتاذنم
هتقبسيتلاةيلامسأرلاتاداصتقاللاًمامتًالثاممسيليكبشلاداصتقالانأ
بورضرابتعالابذخأننأاًضيأنهارلاانعضوكاردإّبلطتيو.اًيخيرات
يتلاعاطقنالابورضو،هفالسأبةيلامسأرلافنصلااذهلصتيتلاةيرارمتسالا
بابضنمانصلختاذإّالإقّقحتتنأةّمهملاهذهلنكميالو.اهنمهّزيمت
باطخلاكلذناكاذإاًصوصخ،ةروثلاباطخنعةداعمجانلاايجولويديألا
.ةروثلاضيقنيفمهحلاصمنمكتنيذلاكئلوأبناجنماًمدختسم
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عبارلالصفلا
ةيكبشلاتاسايسلا

حالصإلاةكرحلٌدوجوكانهناكامل،ةعابطلاةلآالولّهنإةياكحلالوقت
ىلإرُظناملاطلو.ةبسانملاب،اًضيأةيموقلاةلودللدوجوناكاملو.ريونتلاوأ
تاسرامملاوتاميظنتلايفيزكرمرودبعلطضتاهنأىلعلاصتالاتاناقت
نمربتُعيلاصتالانأل،اذهيفءانثتسالاصتالاتاناقتّدَُعتالو.ةيسايسلا
ذاختاوماكحألاقالطإنمٍّالكةسايـسلالمشتو.ةيسايسلاةايحلاتايساسأ
ةيناثلاوأىلوألالصفاننكميالو،ةماعلانوؤشلابةقالعلاتاذتاءارجإلا
مزتليةمظنألاضعبنأنممغرلاىلعو.ًالماكًالصفلاصتالاةيلمعنع
ماكحألابّقلعتياميف،لاصتالاىوتسمىلعةيفافشلابهريغنمرثكأ
مغرلاىلعو،لاثملاليبسىلع،ةيلاربيللاتايطارقميدلانإف،ةماعلاتاءارجإلاو
لاصتالاىلعتدمتعااملاطل،ةيطارقميدللىلُثملاريياعملابةنراقماهصئاقننم
هسرامتاّممارًيثكعسوأوحنىلعتاءارجإلاذاختاوماكحألارادصإلاجميف
ةفلتخملاهلاكشأبلاصتالاُّدُعيةيلاربيللاتايطارقميدلايف.ةينايغطلاةمظنألا
ىنغال،طشنلالوادتلاىلإطيسبلاتايلضفألاليجستنمحوارتتيتلا
لاعفألارارقإوةماعلاماكحألاقالطإةسرامميف،لقألاىلعاًيلكش،هنع
رشنلثم،ةيلاصتاًالاكشأذّختتاماًبلاغلاعفألاهذهنأامك.ةماعلا
ةياعدلاوعانقإلانونففلتخموتامدخلاعيزوتوميلعتلاريفوتونيناوقلا
يفيسايسلاءاضفلانمةريبكةحاسمةعمتجمّلتحتيتلاجاجتحالاو
رودبموقتيتلاةناقتلامهاست،كلذل.ةرصاعملاةيلاربيللاتايطارقميدلا
يتلاتالامتحالاوتاناكمإلايفةمهمةمهاـسملاصتالاةيلمعيفطيسولا
ةينقتلاتامـسلاّدَُعتو.تاقايسلانمقايسيأيفةسايسلااهيلعيوطنت
قئاثولانممخضمكجاتنإىلعةرداقةيزكرمالةادأيهو(ةعابطلاةلآل
يتلاةيسايسلاتاهّجوتللٍّامهماًزّفحم،)اًيبسنةضفخنمراعسأبةلومحملا
خيسرتيفاًضيأتمهاسامك.)1(ابوروأيفريونتلاوحالصإلاتاكرحتعفد
ديحوتربعةيموقلاةلودلاىوتسمىلعةطلسلاةدايسوةيسايسلاةيوهلا
)2(قئاثولالالخنم،ةنصخشملاريغةلودلاةطلسديسجتوّةيلحملاتاغللا
.

،ّةقدلاهجوىلع،ّدَُعتاهنأل،ةيمهألانمةياغىلعةريخألاةطقنلاهذه
اًيئزجتقثبنايتلاةيموقلاةلودلاقاطنىلعةّمظنملاةيسايسلاةوقللًايّدحت
ةسايسلارهوجيفيهيتلااهتاقيبطتويمقرلالاصتالاتاناقتقيرطنم



نمٍّالكَّنإف،تارابتعالاهذهىلإرظنلابو.يكبشلاعمتجملااهدمتعييتلا
تاذةيموقلاةلودلاىوتسمىلعمئاقلاطاشنلاوةيسايسلاةطلسلاميظنت
ةمزأشيعت،تاّمظنملاهذهاهينبتيتلاةيسايسلاتاسرامملاو،ةدايسلا
ميظنتلالاجميفاهتاقباسنمةيسفانترثكأوةديدجلاكشأاهنعضّخمتتس
تشقونيتلاةيمانيدلاتاسرامملانمةمزألاهذهقثبنتو.يسايسلالمعلاو
تاكبشلاقطنمنإف،انيأرامكو.ةملوعلابابيفثلاثلاولوألانيلصفلايف
َّنإف،اًقحالفشتكنسامكو.تاّيمانيدلاهذهباًقيثوًاطابتراطبترماهتاناقتو
تقثبنااهنأمعزييتلاتاسايسلابطابترالاديدشاهتاناقتوتاكبشلاقطنم
لصفلااذهيفعوضوملااذهىلإقّرطتلاّمتيسو.ةمزألاهذهباقعأيف
،ةيموقلاةلودللموعزملالوفالاصحفيفىلوألاّلثمتت،قئارطثالثربع
ةبقحلايفيلمعلاقيبطتلاوميظنتلاوةيسايسلاةوقلللوألاءاعولااهرابتعاب
ىلعمَّدقتيتلا»ةديدجلاتاسايسلا«يفقيقدتلايفةيناثلاّلثمتتو.ةنهارلا
ةثلاثلاقيرطلااّمأ.يكبشلاعمتجملايفةيسايسلاعاضوأللةمئادلاةلاحلااهنأ
.يكبشلاعمتجملامضخيفةيسايسلاةايحللةيطارقميدلاتاّعقوتلاميوقتيهف
ةكبشلاىلإةيموقلاةلودلانم،ةملوعلا:ًالوأ
،لازيالو،ةيموقلاةلودلاتاسسؤميفةدايسلاّهلتحتيذلاعقوملاناك
ريشت،يكيسالكلااهلكشيف،ةدايسلاو.ثيدحلايسايسلاميظنتللساسألاّزيمملا
ماكحألاك(ماكحألارادصإةطلساهتسرامموايلعلاةيسايسلاةطلسلاةزايحىلإ
ىلعضَرُْفتيتلا)يدرفلاكولسلاميظنتوأةيعامجلادراوملاعيزوتبةّقلعتملا
ميدقتوأةّوقلالامعتسالثم(دراوملاةطلسىلإةفاضإ،دراوملانيرخآلا
ةدايسلانأيهانهلوقلاةصالخ.)ماكحألاكلتللاثتمالاضرفلزفاوح
ةدايسلاتناكيناسنإلايسايسلاعمتجملاخيراتيفو.مكحلاةطلسىلعلدت
،تائيهلاوأتانايكلانمةلسلسلحَْنمت،ةفلتخمقئارطبّمظنتلاحلاةعيبطب
هذهو،فئاوطلافلتخمةرطابأوةيكيلوثاكلاةسينكلاونيّيلحملاتادروللالثم
يفتقلطناةدايسلاةلودلاةزايحنأدقتعيو.ةليلقةلثمأىوستسيل
برحاهبجومبتهتنايتلاايلافتسوةدهاعملاًقيبطت،1648ماعيفابوروأ
يُنبيتلاةيرايعملائدابملاتسسأوةسينكلاةطلسنمتّدحواًماعنيثالثلا
ةيمسرلاةاواسملاو،ةيميلقإلاةدايسلا«يفّلثمتملا،ثيدحلاةلودلاماظناهيلع
،اهبفرتعملاىرخألالودللةيلخادلانوؤشلايفلّخدتلامدعو،لودلانيب
تدّسجت.)3(»ةيملاعلاةينوناقلاتادهاعمللساسأرجحلودلااضردامتعاو
محرنمتجرخيتلاةيموقلالودلايف،رمألاةياهنيف،ئدابملاهذه
ةيفصتتايلمعربعرشععساتلاورشعنماثلانينرقلايفةيبرغلاابوروأ



يفعّسوتلانمكلذدعبنّكمتتل،اهسفانتوتايروطاربمإلالالحناو،رامعتسالا
.نيرشعلانرقلارخاوأعمملاعلاءاحنألماك
يكيسالكلافيرعتلايفاًساسأةدايسلليفارغجلاميظنتلاّدَُعي،لعفلاب
يعرشلالامعتسالاركتحتةيرشبةعامج«:اهفصوب،ربيفهمّدقامك،ةلودلل
ربتُعيةلاحلاهذهيفو.»نّيعمبعشىلعوةنيعمةقطنميفةوقلل
،اهلكعمتجملالئاصفنيبنمف؛ًانوناقهلصّخرملايأ(يعرشلالامعتسالا
ةيفسعتلاةوقلل)اًيعرشةوقلالامعتسابمهدحواهيضّوفموةلودلادّرفتت
نايكلايهةلودلاف.ةيدايسلاةوقلل،ديحولاسيلّهنأعم،ىصقألاريبعتلا
عقييذلاطاشنلاىلعسَرامتيتلاةيئاضقلاةيحالصلابّعتمتييذلاديحولا
لّخدتلايفيرصحلاّقحلااًضيألمشتيتلاو،ددحميفارغجلاجميف
وأةيعامتجالالولحلالثم،اهلكةليدبلالئاسولالشفلاحيفيفسعتلا
ةطلسلانمضيامنإو.يئاضقلامكحلاكلذضرفيف،زيفحتلاوأعانقإلا
اهميلقإلةعباتلااهلكتالاجملابقلعتياميفةلودلااهبّعتمتتيتلاةيدايسلا
ىلعةلودلاةّمهمرصتقتالو.ىوصقلاةوقلاهذهنمأوه،يفارغجلا
ّدَُعيةيفسعتلاةوقلالامعتسابايغنأوهاًمومعضرتفملاف(ةوقلالامعتسا
لامتحانكل)اهنمأواهتيعرشوةلودلاةدايسرارقتساىلعّرشؤملضفأ
تاءارجإلاوماكحألاعيمجهلفكت،رمألاىضتقااذإىوصقلاةوقلاىلإءاجتلالا
يفامب،اهلكطاشنلاعاونأيفلودلاطرخنتو.ةلودلااهدهعتتيتلاىرخألا
درفنتامنكل،ةصاخلاوةماعلاتاورثلاعيزوتةداعإ،لاثملاليبسىلع،كلذ
وهتاسسؤملاونييسايسلانيلعافلاةيقبنعطاشنلااذهيفةلودلاهب
اذإاهماكحأقيبطتلةيفسعتوةينوناقتاءارجإذاختاىلعةيرصحلااهتردق
.ماكحألاهذهضارتعاىرجام
اهدودحقاطنيفةوقلالامعتساةيعرشراكتحابةلودلاّعتمتّدَُعي
ّعتمتلاوّقحلااذهراكتحانيبجيزملااذهنألكلذو،اًمساحاًرمأةيفارغجلا
ةدايسفّرعتيتلاةيرصحلابورضّدلوياموهةدّدحمةيفارغجدودحب
ةيرصحلاةطلسلابتّعتمتاماذإيدايسنايكةلودلانإيأ.ةلودلاةطلس
نكميالهنأاذهينعيو.يفارغجلااهقاطنيفيرجيامصوصخبةيئاهنلاو
،)ةيندملاتايشيلملالثم(اهدودحلخادنايكوألعافيأدجوينأ
وأعيرشتلاوأ(فنعلالامعتساّقحيعّديوةلودلاةدايسلامكىّدحتي
ةيرصحلاةطلسلانمضجردنيرخآطاشنيأوأميظنتلاوأةبيرضضرف
ينعياذهو.اهتاذةلودلاصيخرتنودنم،ًامئالمكلذىريىتم)ةلودلل
ةلودلثم(ةلودلادودحجراخنايكوألعافيألنكميالهنأكلذك



قاطنلايفةيفسعتلاةطلسلاةسرامميفّقحلاهسفنللكوينأ)ىرخأ
ةسفانمةيلخادةوقنّكمتتنيحو.اهنمنذإنودنمةلودلليفارغجلا
ّلحنت،اهميلقإدودحيف،ةلودلاكلتلايلعلاةطلسلايّدحتنمةلودلل
ةوقحجنتنيحو.ةروثوأةيلهأبرحنعاذهرفسيلةلودلاهذهةدايس
عالدنابةلودلاةدايسبصتغت،يدحتلااذهلثميفةلودللةسفانمةيجراخ
ىوصقلااهتطلسىلعظافحلايفةلودلاحاجنلاحيفو.رامعتساوأبرح
،جراخلاولخادلايفاهيسفانمرطخنماهسفنةيامحواهميلقإقاطنيف
لّكشياماذهو،اهريصمريرقتيفاهقحواهتيلالقتسابعتمتلانمنكمتت
ةزيمنمكت،ورغكامينوتنأودليهديفيادنمٌّلكنّيبامكو.اهتدايسمئاعد
ميلقإلاوةدايسلانيبقسانتلاورظانتلا«اهديسجتيفةثيدحلاةلودلا
.)4(»ةيعرشلاو

يفخسرتتوىتشقئارطبمظتنتنأ،ةيموقلاةلودلانمض،ةدايسللنكمي
صوخشيف،اًساسأ،ةيموقلالودلاةدايسخيسرتىرجو.تاسسؤملافلتخم
نكل،اذهةقلطملاةطلسلاماظنرمتساو.ةقلطملاةطلسلايوذماكحلا
عم،ريبكدحىلإةيمسرةقالعيهةيدايسلاةيسايسلاةطلسلابهتقالع
عباسلانينرقلايفتعلدنايتلاةيلاربيللاتاروثلاذنمو.تاءانثتسالاضعب
ةيموقلاتايكلملاةطلستذخأ،اكريمأوابوروأيفرشعنماثلاورشع
مكاحلاصخشنعةلقتسملاتاسسؤملايفةدايسلانيوكتديُعأو،يواهتلاب
انمايأيفو.ةثيدحلاةيموقلاةلودلابًايرهوجًاطابتراطبترتتحبصأو،قلطملا
تاعيرشتلاوريتاسدلايفةلودلاةدايسلةرهاظلانييارشلاّلثمتت،هذه
نمألاتاوقوةيئاضقلاوةيذيفنتلاوةيعيرشتلاتاطلسلانمٍّلكو،ةبوتكملا
ةيلاربيللاتاعمتجملايفو.ةيطارقوريبلاةلودلاةزهجأىلإةفاضإ،شيجلاو
،تاسسؤملاهذهيفةدسجتملا،ةيدايسلاةطلسلاةيعرشموقتةيطارقميدلا
تنيابتو.ةطلسلاكلتمهيلعسَرامتنيذلانينطاوملااضرىلع،اًساسأ
،ىرخأوةلودنيبتاسسؤملاهذهمظنتيتلاتاقالعلاوةقيقدلاتامسلا
،»ةيودحوًالود«اهنمرثكأ»ةيلاردف«ًالوداهدعنيتلالودلاضعبنأامك
ىلع.يموقلااهميلقإدودحلخادةيميلقإةيعرفتادحوىلإةدايسلامسقت
سرامتيتلاةنصخشملاريغةدايسللساسألاميظنتلاىقبي،كلذنممغرلا
وأنيوكتلااذهو.اًيبسنًايرايعماًميظنت،ةيموقلادودحلانمضتاسسؤملايف
.ثيدحلاملاعلايفةيسايسلاةطلسلاميظنتاًمومعُمَِسييذلاوهماوقلا

يفسيل؟ةثيدحلاةرتفلايفةيموقتادحويفةدايسلاترهصنااذامل
ةلأسملاديقعتىلإرظنلاب،لاؤسلااذهنعةيفاوةيفاشةباجإميدقتانعسو



ةباجإلانماًبناجنكل.نهارلاانثحبقاطنارًيثكزواجتتاهنأكلذ،اهبعشتو
ميظنتةداعإةلاحيفةيدايسلاةطلسلااهيفتناكيتلاةرتفلايفّهنأوه
ىلعاًضيأهسفنلّكشي،ةراجتوقاوسأنم،يداصتقالاطاشنلاناك،ةلكيهو
ءاحنأيف)يميلقإلاويلحملاقاطنلانمعسوأيأ(ةيموقتادحوةئيه
يقطنملاسايقملااهفصوب،لقألاىلعاًيئزج،ةيموقلالودلاتروطتو.ابوروأ
ذافنإويداصتقالاطاشنللاهميظنتيفةيدايسلاةطلسلاةسرامملطباضلا
طيسبتلّهنإو.كلذوحنو،قاوسألاةيامحو،ةكرتشملاتالمعلالاخدإو،دوقعلا
لودلا»جتنأ«اميهةيموقلاتاداصتقالاةيمنتنأربتعننأءايشأللطرفم
يفةدايسلاتاذةيسايسلاةطلسلاميظنتنأوهباوصلانكل.ةيموقلا
ةيعامتجالاةايحلابناوجفلتخملثيدحلاميظنتلاعمنمازتةيموقتادحو
يموقلاميظنتلااذهسكعيو.اًضيأةيموقتادحولكشيف،ةيداصتقالاو
يموقلاميظنتلا،كلذلاًعبت،ةيموقلاةلودلاتاسسؤميفةيسايسلاةطلسلل
ةبيكرتلاهذهيف،ةسايسلاىلإرظُنيو.هززعيوةيداصتقالاوةيعامتجالاةايحلل
وأ(سفانتتيذلاةطشنألانمةعومجملاكلتمضياماهنأىلعةدقعملا
ةلودلاقيبطتيفريثأتللةلعافلاةيندملاتاهجلافلتخماهيف)نواعتت
اهضعب،لودلااهبجومبلعافتتثيح،لعفلاومكحلايفةيدايسلااهتاطلسل
مهفلااذهىلعةلوبقملاذخآملانيبنمو.ةيلودلاةحاسلاىلع،ضعبعم
ريغوقفألاقيضمهفهنأوه،»ةلودلالوحروحمتملا«،ةسايسلاىنعمل
تاسرامملااهرابتعاب،ةسايسلانأبفارتعالايفلشفيهنألكلذو،لماش
ىوساهلسيلعقاومدجوت،ةطلسلاةسراممولمعلاومكحللةيعامتجالا
نإف،عسوألاىنعملااذهبو.ةيموقلاةلودللةيدايسلاةطلسلابةفيفطةقالع
نإف،حيضوتلااذهدعبو.اهلكةيناسنإلاتاقالعلايفةدوجومةسايسلا
هذهددحت،ثيدحلارصعلايف»ةـسايـسلا«ـبةقلعتملاةنميهملايناعملا
ةلودللةيدايسلاةطلسلاىلعةرطيسللةسفانملالاجميفحوضوبةملكلا
يتلاتاموكحلاىلعكلذكةرطيسلاو،تاسسؤملكشيفةمظنملاةيموقلا
.ةطلسلاكلتريدت

ةعباطلاةلآلالثم،لاصتالاتاناقتثدحأنأىلإةراشإلااًضيأمهملانم
طاشنلاميظنتيفساسأروداهلناك،ينويزفلتلاويعاذإلاثبلاوفارغلتلاو
ةيدايسلاةيسايسلاةطلسلاةسراممنامضيفكلذكو،يداصتقالاويعامتجالا
هذهنإف،اًفنآاهيلإراشملاةلاحلايفو.يموقلاديعصلاىلعاهيلعظافحلاو
نيبدحوملاونمازتملاهبشلاصتالاناكمإتقلخيتلايهاهنيعتاناقتلا
رشتنملايموقلاروهمجلاويزكرملاةلودلازاهجيفةدوجوملاةيسايسلاةطلسلا



تاطلسلاهذهتنّكمتاينقتلاهذهنأامك؛يموقلاميلقإلاكلذىلع
تناكأةيلخاد(تاديدهتوأتارماؤمنأشيفتامولعميّقلتنمةيزكرملا
امك.)5(عرسأاًدركلذدعباهيلعدرلانماهنّكمام،)ةيجراخمأ
نيوكتيفلعافرودب،ةعاذإلاوةفاحصلالثم،مالعإلالئاسوتاناقتتدّرفت
اهتنايصو،يندملاعمتجمللةيسايسلاتالاجملاوةماعلاةيموقلاةايحلاتالاجم
يأرلالكشتيو،ةيلاربيللاةيطارقميدلاةَنطاوملاموهفمنُسيثيح،اهليكشتو
.)6(ةلودللةيدايسلاةطلسلاةيعرشربتُختو،ماعلا

هنأبفِصوامروهظباًببستم،اًرخؤمبرطضاعمجلااذهنأمَعزياّمم
ةلودلاتككفتثيح،فلتخميثادحدعباميسايسارغجماظنىلإلّوحت
ةطلسلايفيرصحلاصاصتخالاتاذةلقتسملاةهجلااهرابتعابةيموقلا
ةلقتسملاةطلسلانإلاقي،ةملوعلاتايمانيدةجيتنو.)7(ةيدايسلاةيسايسلا
،ةددعتمٍناعمب،عبطلاب،ةملوعلاّرقتو.اًداحاًعجارتتعجارتةلودللةيدايسلاو
ةيسايسلاةطلسلاعضوبقلعتياميفنكل.بناوجلانمريثكلاىلعزكترتو
هلمحتيذلاىنعملانإف،ةيموقلاةلودلاىوتسمىلعسَرامُتوَمظُنتيتلا
ةيرصحلاةسرامملاىلعلودلاةردقنإذإ؛اًمامتددحمىنعموهةملوعلا
دقاهيضارألخادتاءارجإلاذاختاوماكحألارادصإيفةقلطملااهتطلسل
لودلانأل،ةككفمةدايسلاتحبصأ،ىرخأةرابعبو.مساحلكشبتصلقت
طاشنيأرظحوضرفاهلّوختيتلاةيرصحلاةطلسلاكلتبعتمتتتداعام
نمٌةبكوكنآلاةطلسلامساقتتو.يموقلايئاضقلااهصاصتخالاجميف
،تاسسؤملاىلإةفاضإ،ةصاخلاوةماعلاوةيلودلاوةيلحملاةلعافلافارطألا
ةديازتمةعومجمىلإًالوصو،تايموقللةرباعلاةصاخلاتاكرشلانماًءدب
ةمظنمويلودلادقنلاقودنصكلذيفامب،ةيلودلاتارارقلاعنصعقاومنم
ايسآلودةمظنمويبوروألاداحتالاوعبسلاةعومجموةيملاعلاةراجتلا
الركذلاليبسىلع،روسوكريمةيقافتاويداصتقالانواعتللئداهلاطيحملاو
تحبصأةيموقلاةلودلا«نإف،ورغكامودليهتاظحالمبسحبو.رصحلا
ةيملاعلامكحلامُظننمةعساوةعومجميف،ديازتموحنىلع،ةرصحنم
ىلعةيموقلاةلودلاردقتالمُظنيهو،تاقبطلاةددعتملاوةيميلقإلاو
.)8(»اهيلعةرطيسلاكنععد،لماكلاباهتبقارم
تايمانيديفةلودلاةدايساهبرمتيتلاةرهاظلاةمزألاروذجنمكت
.ةقباسلالوصفلايفهبناوجضعبانشقاننأقبسيذلارمألا،ناكملاءافتنا
هتيلعافويموقلاديعصلاىلعةدايسلاميظنتقطنمدنتسا،طسبأريبعتبو
يعامتجالاطاشنللٍزاومميظنتىلإ،ةيموقلالودلايفاًرصحهرامثتساو



نيرشعلانرقلاةياهنعم،نكل.يموقلاقاطنلانمضساسألايداصتقالاو
يعامتجالاطاشنلانمريبكردقحبصأنيرشعلاويداحلانرقلاةيادبو
ةطلسلاتداعام،كلذةجيتنو.اهلخاداللودلادودحربعمتييداصتقالاو
ةيناكملاتاهّجوتلاعمقفاوتت،يموقلاديعصلاىلعةمظنملاةيسايسلا
يدحتلا،طبضلابرتوتملاخانملااذهيف،زربيو.عمتجملاوداصتقاللةدئاسلا
.اهتيلالقتساوةيموقلاةلودلاةدايسددهييذلا

هلضّرعتاميفةملوعلاةيمانيدىلجتت،يناثلالصفلايفانشقانامك
يطختوناكملاءافتنانمنيرشعلانرقلاتاينينامثذنميداصتقالاطاشنلا
هدودحسيبحلظينأثيدحداصتقايأرودقمبداعامو.ةيموقلادودحلا
ةيراجتلاتايلمعلاوتالدابملايفاًماتًاطارخناةفاكلودلاتطرخناو،ةيميلقإلا
هيفلعافتييذلايلودلاداصتقالانيبريبكقرفةمث،كلذعم.دودحلاربع
يذلاداصتقالانيبو،ضعبعممهضعب،نييموقلانييداصتقالانيلعافلافلتخم
ىلعنيمظنممهتاذنويداصتقالانولعافلاويداصتقالاطاشنلاهيفنوكي
،فّرصلاةيّمكلاةيحانلانمو،ةنّيعمةلحرميفو.تايموقللرباعلاقاطنلا
جاتنإلاوةراجتلالثم-ةيموقلادودحلاربعيراجلايداصتقالاطاشنلالجس
اًعافترا-كالهتسالاويجراخلارامثتسالاوةلمعلاتالدابموةيلاملاتابراضملاو
انبًايرحداعام،هيلعءانبو.يعونلارييغتلاىوتسمىلإديازتيذخأًالئاه
وأةسيقموأةطَّطَخُموأةمظنم«اهنوكبةثيدحلاتاداصتقالافصننأ
يفةدعلماوعتمهاسو.)9(»ةلصفنملاةيميلقإلاةيدايسلااهدودحةسيبح
دادعأعافترااهنيبنم،هذهيداصتقالاناكملاءافتناةيلمعزيفحت
لقنلاتاناقتهتدهشيذلاظوحلملامدقتلاو،يلودلاديعصلاىلعنيرجاهملا
هتذختايذلايعوطلارارقلاوهلماوعلاهذهمهأامبرنكل.لاصتالاو
ىلعةلقتسملاةيدايسلااهتطلساهضرفتيتلادويقلافيفختلةرهدزملالودلا
.ةرحلاقوسلانمضمكارتلاوةيداصتقالاتاسسؤملا

ةددعتملاوةيئانثلاةيداصتقالاتادهاعملانمةلسلسيفقفاوتلااذهنُِّنق
تافيرعتللةماعلاةيقافتالالثم،ةيملاعلاتايقافتالاكلذيفامب،فارطألا
ةفاضإ،تامدخلايفةراجتللةماعلاةيقافتالاو،)GAAT(ةراجتلاوةيكرمجلا
ةراجتلاةيقافتالثم،ةلثامملاةيميلقإلاتايقافتالانمةعونتمةعومجمىلإ
داحتالالودنيبةمربملاتادهاعملاو،)NAFTA(اكيرمألامشلةرحلا
ةددحم،يملاعلاداصتقالاروتسدةعمتجمتايقافتالاهذهلّكشتو.يبوروألا
ةيسايسلااهتطلسةسراممدودحلودللطبضتيتلاريياعملا،كلذلاًعبت
علسلالودلالماعتنأوه،اًساسأ،تاقافتالاهذههببلاطتامو.ةيدايسلا



ةلازإيلاتلابو،اهنمةيلحملالماعتامكةيبنجألاتاسسؤملاولاومألاسوؤرو
،ةيراجتلازجاوحلانماهريغوةيكرمجلاتافيرعتلالثمدويقلاضعب
ىلعةضورفملادويقلاو،ةفدهتسملاةيبيرضلاتازايتمالاو،ةيلاملاتاناعإلاو
ىلإةيمارلاتالماعملانمىرخألاكشأىلإةفاضإ،ةيبنجألاةيْكلملاورامثتسالا
الةينطوتايولوأوحلاصمقيقحتوأاهتدناسموةيلحملاتاكرشلاةيامح
ريبادتذاختا،تاقافتالاهذهقرخىلعبترتينأنكميو.قوسلاباهلةقالع
وأ،هيلعىدتعملافرطلانمةفلاخملاةلودلادضاياضقعفروأ،ةيرأث
بجومبتاعازنلاضفبةفلكملاةيلودلامكاحملااهلاههجوتتابوقعضرف
قفدتريرحتبتدهعتلودلانأ،انهلوقلاةصالخو.تايقافتالاهذه
،)تامدخلاوتالمعلاولاومألاسوؤروعلسلاكلذبينعن(يداصتقالاطاشنلا
لقتسملكشبتاقفدتلاهذهميظنتىلعاهتردقدييقتقيرطنمكلذو
قيقحتاهنمفدهلانوكيالدقيتلاتايولوألاوأيلحملاطغضللًةباجتسا
نعساسألايفتلزانتدقلودلانوكت،ةقيرطلاهذهبو.يداصتقالاومنلا
وحنىلعتايموقللةرباعوةيوقةيداصتقاتاهجىلإًالوأ،اهتدايسنمءزج
ةئشانلاةيلودلاتاسسؤملاىلإاًيناثو،تابيترتلاهذهنمارًيثكديفتديازتم
لودلاتداعام،ودبيامىلعف.ةملوعللديدجلاروتسدلاذافنإلتئشُنأيتلا
ريثيامو.اهيضارألخادثدحيامنأشبيرصحلايئاضقلاصاصتخالابعتمتت
نمّتمتةلودلاةدايسيفتلصحيتلاةئزجتلاهذهنأوهانهمامتهالا
لودلاظفتحتامك.جراخلانمبرحوأ،لخادلانميروثفنعنود
نكمياممضخيفىتح،اهيضارألخادةوقللعورشملامادختساللاهراكتحاب
نأنمًالدبو،كلذعمو.يسايسلااهلالقتسالةرطخةعزعزهنأبفصوينأ
كوكشلامعدتاهنإف،ةملوعلابرثأتتملةلودلاةدايسنأقئاقحلاهذهدكؤت
راكتحالايفاهرصحتيتلاةدايسللةيديلقتلاتافيرعتلالوحموحتيتلا
.عورشملايداملافنعلاةسراممليلكلا

عميزاوتلابةنطاوملاموهفمو،يندملاعمتجملاو،ةسايسلاميمأتروطتامك
كلذك،ةيموقلايضارألانمضّةينبملاقاوسألاويداصتقالاطاشنلاروطت
دودحلااهيطختوةسايسلاناكمءافتنايملاعلاداصتقالاوةملوعلاتزفح
ةيملاعلاتاسسؤمللاًفنآروكذملاومنلايفبسحفاذهىلجتيالو.ةيميلقإلا
رطيستالاهنأنممغرلاىلع،يئاضقلاصاصتخالاوذوفنلابعتمتتيتلا
بورضنمةعومجميفاًضيأنكل،ةنّيعمميلاقأوأٍضارأىلعاًيسايس
ةيوهلاوضرألاّكفنيبطابترالالثم،ىرخألا»ةيميلقإلادودحلايطخت«
تاعامجلاددعوةيلودلاةرجهلابسنتعفترانيحاًحضاوزربيذلا



لثم،اهبيعولادادتشاوةددعتمةيميلقإاياضقزوربىلإةفاضإ،ةرجهملا
ىتحامبروأ،يملاعيندمعمتجمنّوكتةيادبو،ةئيبلاوناسنإلاقوقح
ًاطابتراطبتريامنإف،لاحلاةعيبطبو.ميلاقألاوتايموقللرباعماعلاجم
يفلودلانيبدودحلاضيوقتةيلمععراستوه،اهلكرهاوظلاهذهباًقيثو
ثبلانّمؤتيتلاةيمقرلاتاناقتلاراشتنالضفبكلذو،لاصتالالاجم
.)10(ةريبكةيلعافبةعساشلاتافاسملاودودحلاربعطئاسولاددعتملا

نعلوؤسملاوهقبساميفهيلإانقّرطتيذلالاكشإلانأنوريثكىري
ةمزألاهذهلمعتو.ةملوعلاتاسايسُمَِستاهنإلاقييتلاةيطارقميدلاةمزألا
تكفنااماهنأودبييتلاةيلودلارئاودلاوةيموقلاةلودلا:نيديعصىلع
،هالعأنُّيبامكو،لوألاىوتسملاىلعامأ.ةلودلاتاطلسنمديزملاعزتنت
تامازتلالانمةعومجمىلعةيملاعلاةيداصتقالاقوسلايفةيوضعلافقوتت
ةعومجمّقفدتيفّزيحتملالخدتلانععانتمالالودلااهبجومبدهعتتيتلا
تامازتلااًضيأيهةيداصتقالاتامازتلالاهذهو.ةيداصتقالاميقلانم
نممومعللعلسلانيمأتىلعةلودلاةردقنمدُحتتمادام،ةيسايس
اًيطارقميداهنعَّربعملااهينطاومةدارإلةباجتسالاىلعو،قوسلاقاطنجراخ
ةيوضعلاىلعةبترتملاتامازتلالانإف،كلذىلعةوالع.كلذاهنماوبلطاذإ
ىلعةلودلاةردقتالاحلانمريثكيفضّوقتيملاعلاقوسلاداصتقايف
ذنمةلودلاةيعرشيفةيوازلارجحناكيذلانمألاويعامتجالاهافرلاريفوت
:يلاتلاوحنلاىلععضولازلتساكفصيو.ةيناثلاةيملاعلابرحلاةياهن

ساسأرصنعيهو،هافرلاةلودكلذكددهترامثتسالاوجاتنإلاةملوعنإ
،يضاملانرقلافصنىدمىلعةيموقلاةلودلااهتدمتعايتلاتاسايسلايف
لودلايفاهتيعرشيمحييذلاساسألاةيوازلارجحكلذكّدَُعتيهو
سوؤرلدابتلةسيئرلاهقاوسأتجمدنايذلاداصتقالااذهيفو...ةيعانصلا
كلانهقبيمل،يملاعسايقمبوديازتموحنىلعتامدخلاوعلسلاولاومألا
رغصألاكرتشملامساقلاىلإلءاضتتيتلا...هافرلالودلناكملانمعستم
تانّوكمنمساسأنّوكميشالتىلإكلذبًايّدؤم،طوبهلالصاوييذلا
.)11(اهرارقتساوةيموقلاةلودلاةيعرش
يتلاةيملاعلاقوسلاةيلاربيلحوراهتاذيهيملاعلاداصتقالاحورنإ
ةداعإيفةيدايسلااهتطلسمادختسايفةلودلارودصيلقتىلعيوطنت
كيكفتىلعيوطنتامك،ةيلحملاةيعامتجالاتاجاحلابسحبدراوملاعيزوت
نأثيدحلايملاعلاداصتقالايضتقيو.رودلااذهةيدأتلةمزاللالئاسولا
طورشريفوتيفىرخأًالوداهتسفانمربع،اهينطاومهافرىلعةلودلارهست



ّحلتيذلارمألانيرمثتسملاوةصاخلاتاكرشلابلجلةمئالملاقوسلا
صيلقتكلذمزلتسيو.ماعلاراهدزالاساسأّهنأىلعةيلاربيللاةيسكذوثرألا
ام،ناكمإلاردقنيناوقلانسوتاورثلاعيزوتةداعإيفةلودلالّخدتمجح
تدمتسايذلايداملانمألاتابلطتمريفوتىلعةرداقريغةلودلالعجي
لاوحألاهذهلظيفو.ةيسايسلااهتيعرشةيطارقميدلاةيلاربيللاةلودلاهنم
ريثأتلابوأ،هلجأنمةلودلاهلعفتنأنكميامبٍّملمريغنطاوملاحبصي
.اهذختتيتلاتاءارجإلاوتارارقلايفهثدُْحينأنكمييذلا

يف،ىرخأةقيرطب،)داصتقالاةملوعاًينمزيلتيتلا(ةسايسلاةملوعمهاست
ارًيبكاًءزجلودلامساقتةيلودلاتاسسؤملاةكبشنأكلذ؛ةيطارقميدلاةمزأ
قودنصلثمتاسسؤماهذختتيتلاتارارقللنأيفكشالو.اهتدايسنم
،يداصتقالانواعتلاوةيمنتلاةمظنموةيملاعلاةراجتلاةمظنمويلودلادقنلا
،تاسسؤملاهذهرقتفت،كلذعمو.اهيلعقَّبطتيتلانادلبلايفاًمساحارًيثأت
يتلاةبساحملاوقيقدتلاوليثمتلاوةكراشملاتايلآىلإ،تاءانثتسالاضعبعم
ىدلسيل،لاثملاليبسىلعف.ةيطارقميدلاةيعرشلااهبسكتنأاهنأشنم
مهتامظنملاهذهءاضعأنأحيحص.نونطاومةيملاعلاةراجتلاةمظنم
لكايهلالخنم،مهبوعشمامأنولوؤسمةدايستاذلودولثمم
تايلآلاهذهنأنورينيريثكنأّالإ،تاباختنالالثمةيلاربيللاةيطارقميدلا
ةرباعلاتاكرشلاحلاصملةمئالماهنأو،ةصوقنموةيفاكريغةرشابملاريغ
نأىلإةفاضإ،نييداعلانينطاوملاحلاصملةمئالميهاّممرثكأتايموقلل
لودلاتاموكحنمًةيرصحوًاقالغنارثكأّدَُعتةيوقلاتاسسؤملاهذه
ةونجولتايسعراوشيفةيؤرلاهذهلديؤملاليلدلاداجيإنكميو.ةيموقلا
ليسملازاغلاتاوبعوروسكملاذفاونلاجاجزماوكأيفو،كيبيكةنيدموغاربو
نوّحلينيذلانويعلايمئاغلانيطشانلافالآهوجويفو،ةرثعبملاعومدلل
ةحفاكمتاوقةهجاوميفلسالسلاةجيسأدنعيطارقميدلامهبضغنوسّفنيو
امةداع،كلذل.مهماكحنعينيتورلكشباهنولصفياوحبصأيتلابغشلا
ينطولانييوتسملاىلعةيطارقميدةمزأكةملوعلاتاسايسنعثدحتن
.يلودلاو

صوصخبةدراولاريراقتلانأنورينيريثكنأىلإريشننأمهملانم
شاقنلاذخأدقو.اهيفغلابمريراقتيهاهتدايسوةيموقلاةلودلالاوز
كلذيفنيككشملاوةيموقلاةلودلاعجارتوةملوعلامدقتبنينمؤملانيبرئادلا
لماشوحنىلععوضوملااذهىلإقرطتلاديعننلكلذلو،ةدايزوهتصرف
ةملوعلاقمعبنونمؤيالنيذلاكئلوأقوسي،راصتخابو.)12(انهاه



نمكلانهف؛مهئارآلةمعادلاججحلانمةعومجم،اًقباسنّيبتامك،اهلومشو
دادتماىوستسيلةديدجةرهاظمهضعباهارييتلاةملوعلانإلوقي
دهشو.ةينطولالودلانيبيسايسلاويداصتقالادامتعالايهوةميدقةرهاظل
طوقسعمةماعةرهاظحبصأةمثنمو،اًرمتسماًديازتدامتعالااذه
نيرشعلانرقلانمريخألادقعلايفهلةعباتلانادلبلاويتايفوسلاداحتالا
ةيمستءيسي»ةملوعلا«حلطصمنأدقتعيفرخآلامهضعبامأ.)13(
ءاحنأربعٍواستمريغاًعيزوتةعزوماهنساحمواهئواسمنأل،ةيلاحلاةيعضولا
لازتالةريثكًابوعشنأكلذ،ةيملاعلاةفصاهنععزنييذلارمألا،ملاعلا
ثدحيامنألوأ،)14(ةروهدتملاةيداصتقالاعاضوألاةأطوتحتحزرت
ةيسايسلاوةيداصتقالااكريمأةرطيسلدادتما(ملاعلل»ةكرمأ«وهةقيقح
.)15()لوألااهسفانمرايهنابقعملاعلاءاحنأيفةيفاقثلاوةيركسعلاو
ىلعاهتردقىلعةظفاحملازتال»دودحلا«نأىلإداصتقالاءاربخريشيو
ةيوغللاوةيموقلاةيفارغجلادودحلايفداصتقالارصحتيهف،»ريثأتلا«
نوؤشلاةرادإيفربكأةيسايسةيلالقتسالودلاحنمتةقيرطبةيفاقثلاو
.)16(ةملوعلابةصاخلاتابراقملافلتخمهبانربختامبةنراقم،ةيداصتقالا
يتلأسمانينثتسااذإ،هنأةيعقاولاةبراقملاباحصأدقتعي،هسفنلاونملاىلع
سفانتنأةمظنميألنكميالهنإف،لدابتملادامتعالاويددعتلاعباطلا
.اهتّوقوةيركسعلااهدراومولقتسملااهداصتقايفةثيدحلاةيموقلالودلا
ةقيقحاهنمرثكأةيجولويديأةليسوةملوعلانأىلإنوفرطتملاداقنلاحمليو
قوسلااهمازتلايفةلودلاةيلوؤسمىلعميتعتللدِجوباطخاهنأو،ةيدام
اهتردقءافخإلو،يعامتجالاهافرلانعاهّيلختسمطلو،ةيلاربيلوينلاةيلامسأرلا
اهتعبقنمةغالبلاهذهجرُختانهو.)17(تامازتلالاهذهبكسمتلاىلع
هذهلوحتتكلذبو،اًيئادأاًهجواهلذّختتةزجاعةثيدحدعبامًةلود
سانلامادام:اهتاذباهتاذققحتيتلاةءوبنلانمبرضىلإةغالبلا
نأباهلمهتبلاطمنإف،اهتردقةلودلاتدقفأدقةملوعلاّنأنودقتعي
نأّدبالماعلاريخلاةحلصملصاخلالامسأرلامكارتتايجيتارتسايفلّخدتت
.ّلقت

جتنتساامك(ريشتلئالدلانكل،ةحصلانمهذهرظنلاتاهجوولختال
نمتاكبشيفجمدنتتكفناامةثيدحلاةلودلا«نأىلإ)ورغكامودليه
ةرباعةيموكح-نيبىوقنمةقرتخملاةيميلقإلاوةيملاعلاتاطبارتلا
اهرئاصميفمكحتلاىلعةرداقريغودغتف،ةلودلاىوتسمزواجتت،تايموقلل
ةلودلالوفألاًقباسمدقملاريسفتلالظيلاوحألاعيمجيفو.)18(»اهسفنب



ىلإةبسنلابف.يكبشلاعمتجملاةحورطأيفاًساسأةملوعلاطغضتحتةيموقلا
ءوضيفّالإ،ةرصاعملاةسايسلامهفتنأنكميال،صاخهجوبزلتساك
تاقفدتتزواجتدقل«:فيضيو.اهلالقتساوةيموقلاةلودلاةدايسعجارت
ىوتسملاىلع،تالاصتالاوتامولعملاو،ةناقتلاوتامدخلاوعئاضبلاولاملاسأر
زلتساكفقومّدَُعيو.)19(»نامزلاوناكملاىلعةلودلاةرطيس،يلودلا
ةلودلازجع«نأكلذ،ةملوعلاداصتقالةيسايسلاراثآلابقلعتياميفاًعطاق
ميظنتوةينازيملاريرقتوةيدقنلاةرطيسلاءازإبمقافتيكفناامةيموقلا
عفانملاريفوتمازتلابءافولاو،تاكرشلانمبئارضلاعمجو،ةراجتلاوجاتنإلا
اهتوقرصانعمظعمةيموقلاةلودلاتدقف،راصتخابو.ةيعامتجالا
اًببسوةجيتنهرابتعابةكبشلاجذومنأزلتساكمدقيو.)20(»...ةيداصتقالا
لاملاسأرتاكبش«اهتّوقةلودلاتبلسذإ.زجعلاوحنةلودلاعضويواهتل
ةيركسعلاةزهجألانعًالضف،ةيلودلاتاسسؤملاو،ةميرجلاولاصتالاوجاتنإلاو
،ةينيدلاتاكرحلاو،ةيموكحلاريغتامظنملاو،ينطولاىوتسملازواجتتيتلا
ةداعإةيلمعلةيئاهنلاةلصحملاو.»تايموقللةرباعلاماعلايأرلاتاكرحو
يفدجوتسولب،ةدوجوملظتسةيموقلاةلودلا«نأيههذهميظنتلا
رثكأةوقةكبشّبهميفةدقعىوسنوكتنلاهنأّالإ،روظنملالبقتسملا
ةيئاهنلاةيدايسلاةطلسلا،قبساميف،ةيموقلاةلودلاتّلثمو.)21(»اًعاستا
زاهجىلعةرطيسلاىلعكاذنيحيسايسلالمعلاروحمت،كلذلو،عزانمالب
،ديقعتلاةديدشةكبشيفةدقعدرجمةيموقلاةلودلالعُجتامدنعو؛ةلودلا
نامضلئاسونمةدحاوةليسوحبصي«اهتزهجأىلعةرطيسلاباستكانإف
نمف،)طغللاريثيلازياليذلا(يأرلااذهحصولو.)22(»ريغالةوقلا
ىلعتاكبشلاعمتجميفيسايسلالمعلاتامسظفاحتنأحجرملاريغ
.اًقباساهيلعفَراعتملااهتاذتامسلا

ةديدجتاسايس،ةديدجمالعإلئاسو:اًيناث
ةيطارقميدلاهدهشتاميهةملوعلاجئاتنىدحإنأاّنيبنأقبس
لودلانأنونطاوملادجيذإ؛مهضعبرظنيفةمظاعتمتامزأنمةيلاربيللا
يتلاةيلودلاتاسسؤملانأو،اهتيلعافدقفتتكفنااماهيلإنومتنييتلا
مهتينطاومةسرامملًالاجممهلكرتتالةيلعفلاةطلسلاىلعاهتضبقتمكحأ
ماظنلجذامننييمدقتلانيّرظنملاضعبغاص،كلذىلعاٍّدرو.ةيطارقميدلا
ىلع،نكل.ةيملاعلاةيطارقميدلاةنطاوملاوةمكوحلاىلعمئاقيملاعيسايس
اهوديزيومهءارآاوخّسرينأءالؤهىلعنّيعتي،مهراكفأةهاجونممغرلا
،ةيلجةيطارقميدلاىلعةملوعلااهتضرفيتلاتايدحتلاتتابو.)23(ًةطاحإ



قفو(ةيبرغلانادلبلابلغأيفةيطارقميدلاهتدهشيذلاعجارتلالالخنم
بارتغالانمديزملابنورعشينونطاوملاتابذإ،)نيللحملانمريثكهاريام
كلذيفامب،ةيطارقميدلاةكراشملاتاسسؤموةيمسرلاتاءارجإلاءازإةبيرلاو
.ةمئاقلاةيسايسلابازحألاةرصانمو،تاباختنالايفمهيلثمملتيوصتلالئاسم
امىلع،ديدجلااهلكشيف،يكبشلاعمتجملايفةدئاسلاةسايسلاقثبنت
ميدقلااهلكشيفةسايسلااهتفرعيتلاةيطارقميدلاةمزألاماكرنم،ودبي
اهطبريو،»ةيتامولعملاةسايسلا«ـبةديدجلاةسايسلازلتساكتعنيو.)24(
:ًالئاق،لاصتالاتاكبشتاناقتبةرشابم
كلذرصتقيالو(ةينورتكلإلامالعإلالئاسونأوههتظحالمنكمياممهأ
دئارجلالثم،اهلكلاصتالالاكشأاًضيألمشيلب،عايذملاونويزفلتلاىلع
نأنكميهنأكلذينعيالو.لَّضفملاةسايسلاءاضفتحبصأ،)تنرتنإلاو
نمنكل،يزمرلابعالتلاوأتاوصألاوروصلايفاّهلكةسايسلالزتُخت
ةلخادتملاراثآلاببسبو...اهتسرامموأةطلسلابزوفللةصرفلدوجوالاهنود
نإف،ةديدجلامالعإلالئاسولمقافتملالغلغتلاو،ةيديلقتلاةيسايسلاةمظنألل
ارًيسأحبصي،ةيلاصتابناوجوتامولعمنماهلكةيسايسلاةايحلابقلعتيام
.)25(ريغالاًيسايساًشماهّدَعُيفاهجراخوهاماّمأ.مالعإلالئاسول

ريصقتو،ةسايسلاىلعاهتضبق،زلتساكروظنمنم،مالعإلالئاسوتمكحأ
ةسايسلا«عمفيكتلايفةيديلقتلاتاسسؤملاوىمادقلانييسايسلانيلعافلا
ريدقتيفو.)26(تامولعملارصعيفةيطارقميدلاةمزألصأوه»ةيتامولعملا
ةيميظنتلاىنبلاىلعةمئاقةنهارلاةيسايسلاةمظنألاتمادام«:زلتساك
ةدقافوةيلابةمظنألاكلتتتاب،يعانصلارصعللةيسايسلاتايجيتارتسالاو
هيلعدمتعت،تامولعمللبيهرّقفدتنمملاعلاهدهشيامءاّرجاهتيلالقتسا
.)27(»ةسايسلا

ةرادإلجأنم،ةرباثموةدباكمةسايسيهةديدجلاةسايسلا،اًذإ
،لاصتالالئاسوهتنبيذلا»ءاضفلا«يفاهيلعةرطيسلاماكحإوتامولعملا
.ةيدامرثكألاةطلسلالاكشأىلإذافنللًايرورضواًقبسمًاطرشكلذرابتعاب
ريياعمديدحتلاًعارصالإرمألاعقاويفةسايسلاتسيل،روظنملااذهنمو
ريياعملانعاهلالخنمَّربُعييتلاةيفاقثلاوةيزمرلاتاغللاوماعلاباطخلا
طورشميسايسلاطاشنلانأاذهينعي.اهلوادتيرجييتلاتاعلطتلاو
لاصتالالئاسويفليثمتلاوأ/وروضحلاوأذافنلانمىندألادحلارفوتب
نملكنإف،ببسلااذهلو.كراعملاهذهاهيفرودتيتلايريهامجلا
لاصتالالئاسوىلإذافنلاوتامولعملاىلعلوصحلانمماظتنابدَعبتُسي



يذلاىوتحملليبلسلايّقلتلاىلعاهيلإهذافنرصتقينموأ،ةروطتملا
لب،بسحفًايداصتقايكبشلاعمتجملايفشَّمهيال،ةعلسلاةئيهذّختي
ةيناقتهسفنتقولايفيهةيمقرلاةّوهلانإف،كلذلاًعبتو.كلذكاًيسايس
كلذو،اهتاذةَنطاوملاىلإذافنلاطورشددحتةّوهو،ةيسايسوةيداصتقاو
ماظنيفةريقفلاوةيرثلاقطانملانيباميفواًيناقتةمدقتملاقطانملانمض
.ةملوعلا

لاصتالالئاسوىلإذافنلانمىندألادحلااذهرفاوتنعرظنلاّضغب
اًنهارذفانلايسايسلاطاشنلايضتقي،)عقاولاضرأىلعهتيلعافتبثأيذلا(
ةيزمرلاةئبعتللةدقعملاتاناقتلاوتاينقتلاولاكشألاعيمجنمنكمتلا
مكحللةسراممدرجم،قايسلااذهيف،ةسايسلاتسيلو.يسايسلالاصتالاو
لدابتلاىلعةمئاقلاةماعلاتاقالعللةرادإيهامردقب،نيماعلالعفلاو
يفديقعتلاةديدشتاناقتمادختساب،زيمرتلاةيلاعلا»لئاسرلا«ـلدقعملا
دراوملاهذهىلإذافنلاناك،ةيخيراتلاةيحانلانمو.اهرشنوتامولعملاعمج
.عانقإلاةسايسىلعًةمئاقةيطارقميدلاتناكاملاطلو.لداعريغاًعيزوتاًعّزوم
،ماعلاباطخلاببعالتلاىلعةردقاهنأىلعةسايسلاىلإرظُنيناكامك
مامزكالتمالعانقإلاىلعةردقلاوةغالبلاتاراهمباستكاطرتشيناكثيح
ضرعيفنوعناميالاوناكنيذلاةسايسلالاجرنمءاغلبلاامأ.ةطلسلا
ةيسايسلاةايحلايفمهريثأتغلبومهمهسأتعفترافلباقمءاقلمهتامدخ
باطخلاحمالممسرىلعةردقلالظت،رضاحلاتقولايف.اًميظعاًغلبم
يفريثأتلاوةطلسلاةسرامميفةمساحلاصتالالئاسوربعهعفدوماعلا
نعتلزانت)polis(»ةنيدملاةلودلا«نأنممغرلاىلع،ماعلانأشلا
،ةعاسلارادمىلعثبتيتلاةينويزفلتلاةيرابخإلاتاونقلاةدئافلاهتطلس
ةروصلاويراشتساوءارآلاعالطتساتاسسؤمانيثأييئاطسفسّلحمتَّلحو
تانالعإلاءاربخوةماعلاتاقالعلاقرِفوتانايبلادعاوقوسدنهمونوللحملاو
لئاسوتايجيتارتسابو،قوسلايفاهاودجتتبثأتاراعشباوّحلستنيذلا
،ىنعملااذهبو.ةيفارغوميدلاتامسلاوتنرتنإلاعقاومتاميمصتومالعإلا
تاهجوتنماًعئاشناكاميكبشلاعمتجمللةيتامولعملاتاسايسلاترمثتسا
نمةمظنمةيسايسلاةطلسلاهيفتناكناكملكيف،خيراتلارمىلع
.لقألايفيلكشيطارقميدعباطتاذتاسسؤمقيرط

ةناقتهبعلطضتيذلارودلاو»ةديدجلاةسايسلا«عباطةشقانمنكمي
ةسايسباهتقالعثيحنم،ةسايسلاهذهيفةديدجلاتالاصتالاوتامولعملا
ىلعيسايسلاسفانتلامهفنكمي،ةيتامولعملاةسايسلاجذومنأقفوو.ةملوعلا



تالالدلاعنصوأليلدتلاةسايسىلعًالاثمهفصوبلضفأوحنىلعةملوعلا
ةلالداهربعلخدتيتلاةيفاقثلاتارفيشلاىلععارصكيأ،يناعملاو
عارصلااذهنأينعياذهو،هنمضاهلوادتيرجيو،ماعلاباطخلا»ةملوعلا«
له؟ةملوعلاىنعمنوكيساموأ؟ةملوعلاىنعمام.ىنعملاىلععارصوه
تاذتايرحلاوقوقحلابعافتنالاقاطنعيسوتىلإةملوعلايدؤتس/يدؤت
،قوسلاةيلامسأرنمةجتانلاةورثلامساقتو،ةيلاربيللاةيطارقميدلابةلصلا
،تافاقثلانيبمغانتلاومهافتلاىوتسمنيسحتو،شيعلاىوتسمريوطتو
اهنأمأ؟ةيملاعلاةيطارقميدلاسيركتو،نماضتلاعيجشتو،يملاعلاملسلاو
ةيولعو،اهتيلالقتساواهريصمريرقتىلعةلودلاةردقءاغلإىلإيدؤتس/يدؤت
تاموكحلاىلعةلءاسمللةلباقلاريغوتايموقللةرباعلاتاسسؤملاوتاكرشلا
ملاعلاةيعبتمقافتو،ةيكريمألاةيفاقثلاعلسللةيملاعلاةنميهلاو،ةيطارقميدلا
ىلعءادتعالاويئيبلاروهدتلانعًالضف،هلمدقتملاملاعلالالغتساويمانلا
يتلا(تايموقللةرباعلاةيلامسأرلاىوقلالّضفت؟ةلماعلاةقبطلاحلاصم
يلاربيللاجذومنألابسحب،ةملوعلانمةنكممةدافتساربكأقيقحتىلإىعست
ةرباعلاةيعامتجالاةكرحلالضفتامنيب،يناعملانمىلوألاةعومجملا،ديدجلا
.ةيناثلاةعومجملا،ىوقلاهذهةهجاوملتزربيتلاهجوألاةددعتملاودودحلا
باطخلايفيئاهنلاىنعملاهنأىلعةياهنلايفرقتسيسيذلاىنعملاو
)هتشقانمددصبنحنيذلاجذومنألايف(فقوتي،ةماعلاةليخملاويبعشلا
يفرئادلاعارصلاكلذ،يفاقثلافيرعتلاىلععارصلاهيلإلوؤيسامىلع
يههذه؟هفصىلإةملوعلابلجيفحجنيسنم.يملاعلالاصتالارئاود
.يكبشلاعمتجمللةيتامولعملاةسايسلا

لصفلايفانلّصفدقلو.ةسفانملاهذهيفرطلدراوملاةيكبشلاتاناقتلاّرفوت
ةرباعلالاملاسأرىوقىلإةبسنلابتاناقتلاهذهةيمهأيفلوقلاثلاثلا
تاقفدتلافلتخملةيساسألاةينبلاةيكبشلاتاناقتلارفوتو.تايموقلل
يطختىلعاهتردقفعضتاميف،تايموقللةرباعلاةيلامسأرللةيداصتقالا
،)ةماعلاحلاصملانعاًيطارقميدةلوؤسملا(ةينطولاتاموكحلاةردقناكملا
تاناقتلاترفوامك.ةلعافلاةيداصتقالاىوقلاهذهىلعدويقضرفىلع
يمالعإلادهشملاىلعاهتنميهزيزعتةصرفتايموقللةرباعلابخنللةيكبشلا
،يسأرلاويقفألالماكتلادامتعاب،ةيْكلمللريبكلازيكرتلاربعكلذو،يملاعلا
ةئفنميهتو.)28(لقنلاوىوتحملانيبماسقنالاربعو،ةيمالعإلاعقاوملاربع
ةيتحتلاةينبلاىلعةيمانتمةنميهتايموقللةرباعلاتالتكتلانمةليلق
وحنىلعتالتكتلاهذهحلاصملخادتتو.اهاوتحموةيملاعلالاصتالاتاكبشل



ىوتسمىلع،ةملوعلاماظنيفنييلامسأرلانيلعافلاةيقبحلاصمعمدقعم
نمسيلو.)29(ةيراجتلاتانالعإلاىلع،دامتعالاىوتسمىلعامك،ةيْكلملا
ةبرضلا،ةريثكحاونيف،ناكةيملاعلاتالاصتالاقاوسأريرحتنأغارف
نيبجامدنالابسوهلاققحو.ةملوعلامدقخيسرتىلإتدأيتلاةمساحلا
نمهينجنكميامىصقأتاينيعستلارخاوأزيميذلاةيملاعلامالعإلالئاسو
نمللقيالاذهنكل،نيرشعلاويداحلانرقلانمىلوألاماوعألايفحابرأ
رباعلالاملاسأرةضبقماكحإيفةيمقرلاتاناقتلاهتدأيذلارودلا
ةعيبطب،اذهحنميو.)30(نييملاعلايعولاوةفاقثلاةعانصىلعتايموقلل
.ديجرهظمبةملوعلاروهظيفهتحلصمنمكتنملكلةريبكةيلضفأ،لاحلا

،بسحفةيلامسأرلافارطأللمعدلاريفوتىلعةيمقرلاتاكبشلارصتقتال
غوصيفاهولدبءالدإلاةصرفكلذكىرخألايفاقثلاعارصلافارطألحيتتلب
»ةديدجلاةيعامتجالاتاكرحلا«ـلديازتملازوربلانأعقاولاو.ةملوعلاىنعم
اًدامتعادمتعا،يملاعلايندملاعمتجملاتاكبشبةطبترملاوتايموقللةرباعلا
اًساسأاًرصنعاهرودّدُعو،ةيكبشلاتالاصتالاتاناقتراشتناىلعارًيبك
حلطصمعمجيو.)31(يكبشلاعمتجمللةيسايسلاتايمانيدلاىلإةبسنلاب
طاشنلابورضنمةعساوةعومجمهتايطيف»ةديدجلاةيعامتجالاتاكرحلا«
تاليكشتلاىلإاًصوصخريشيهنكل،تايولوألاوتايجولويديألاويسايسلا
تايعمجوةرطؤملاةيسايسلابازحألااهلمشتاليتلاةضراعملاةيسايسلا
.)32(ةيموكحلاريغتامظنملاوطغضلاتاعامجولامعلاتاباقنولامعألا
لثم،اًساسأيموقعباطتاذيهةيعامتجالاتاكرحلانمديدعلانإ
،ناتسناغفأءاسنلةيروثلاةطبارلاو،كيسكملايفسابايشتةيالويفنييتابازلا
ةليلقةلثمأيهو،ةدحتملاتايالولايف»ةينطولا«ةينيميلاتايشيليملاو
لاصتالاتاناقتتاكرحلاهذهتفظوو.رصحلاالركذلاليبسىلعاهقوسن
.اهجراخواهنادلبدودحلخادارًيثأتتكرتف،اهتالاضنيفارًيبكاًفيظوتيكبشلا
ةرباعلاةديدجلاةيعامتجالاتاكرحلاكلتدوعصنأىلإةراشإلاردجتنكل
نأل،يكبشلاعمتجملاةسايسبًاطابترارثكأناّدُعي،اهطاشنواًديدحتتايموقلل
هذهنيبنمو.تاكبشلكشيفًايوينبتنّوكتاهتاذتاكرحلاهذه
ةلادعلاو،ناسنإلاقوقحو،يملاعلامالسلاتاكرحفيضننأاننكمي،تاكرحلا
ةيطختمةيمانيدتافالتئايهو،ةيوـسنلاتاكرحلاو،ةئيبلاو،ةيعامتجالا
يفةدقعّلثمتاهنمٌّلك،ةيلودوةيموقوةيلحمتاعامجمضتدودحلل
ىلعارًيبكاًدامتعااهقيسنتدمتعييتلاتاقفدتلانمةبّعشتمةكبش
.)33(ةيمقرلاتاكبشلااهتّرسييتلاتالاصتالا



تاكبشقيرطنم،ةديدجلاةيعامتجالاتاكرحللةحاتملاصرفلاتتاب
اًصوصخ،تاودألاهذهحيتتذإ؛ةيمهألاةغلاب،ةيمقرلاتالاصتالاوتامولعملا
تاذةينورتكلإلاعقاوملاوةددعتملاطئاسولاوينورتكلإلاديربلاتاقيبطت
ةدعابتمقطانمنمءاطشننيبتافلاحتدقعناكمإ،ةيبعشتلاصوصنلا
ّدَُعتيتلاتامهملانمةعومجمزاجنإمهلّوختيتلالئاسولامهيدلرفاوتت
:كلذلمشيو.هثادحإيفنوبغرييذلارثأللو،مهطاشنلةيساسأ

قاطنىلعاهرشنرّذعتييتلااًصوصخةيسايسلا(تامولعملاعمجـ
اهتفشرأواهجاتنإو)ىرخألئاسولامعتسادنع،ةديهزةفلكتبو،عساو
.اًيملاعاهرشنو
ىرخألاكشأسامتلاولاومألاعمجوديشحتلاوثداوحللجيورتللةصنمـ
.معدلانم
ليبسىلع(نييسايسلابيردتلاوميلعتلاويعولاىوتسمةيمنتلةموظنمـ
.)فنعلانميلاخلارشابملالمعلاقئارطميلعت،لاثملا

عمو،ةفلاحتملاوةفطاعتملاتامظنملاعملاصتالاطباورءاشنإلةليسوـ
.لمعلااذهنمءزجيهيتلاتاكبشلا

ىلعزفحلا«لاثم(ةئبعتلاو،ةرادإلاو،يلخادلاميظنتلللاصتاةموظنمـ
.ةطشنألاقيسنتو»لعفلا

داجيإيفمهاسيامبيطارقميدلاشاقنلاوراوحلامدختلاصتاةموظنمـ
.يملاعيطارقميدماعراطإ

.ةيعمقلالودلاربعروظحملايسايسلالصاوتللةليسوـ
ةفاحصلاوةيرابخإلاريراقتلاوةلقتسملامالعإلالئاسولراشتناةموظنمـ
.ىربكلاتاكرشلااهيلعرطيستيتلامالعإلالئاسوزواجتتيتلاةليدبلا

لثم(رشابملايسايسلالمعلانمةديدجلاكشأيفطارخناللةادأـ
،ةفثكملاينورتكلإلاديربلاتالمحو،»ةينورتكلإلاةنصرقلاربعلاضنلا«
عقاوملاهيوشتو،ةينورتكلإلاضئارعلاو،تامدخلاضعبفقوتامجهو
.)خلإ...ةرخاسلاةينورتكلإلاعقاوملاو،ةينورتكلإلا

مايقللةيمقرلاتاكبشلامادختساةديدجلاةيعامتجالاتاكرحلاتّقثو
يتلاتايبدألانمريثكلايفاًديجاًقيثوتهالعأةروكذملافئاظولاىدحإب
لالغتساتاليصفتىلإتايبدألاكلتقرطتتو.ةلاحبةلاحتايعضولاسردت
ريشتو.)34(اهطاشنواهيعاسميفتاينقتلاهذهنمددعلتاكرحلاضعب
ةيعامتجالاتاكرحلااهتهجاويتلاتايدحتلاودويقلاىلإةدعتاسارد
امب،ةروطتملاتاناقتلاىلعاًدامتعااهتالاضنواهطاشنةسراممدنعةديدجلا



داجيإو،تقولابمكحتلاو،ةيلاملاوةيناقتلادراوملاريفوتلئاسمكلذيف
ىلإفضأ.اهيلعظافحلاوةلعاف»ةيمقر«تاكرحءاشنإلةيفاكلاةلامعلا
تاناقتلاىلعطرفملادامتعالاو،ةباقرلاوةيصوصخلالئاسمةرادإاياضقكلذ
دنعةشاشهلاورثأتلاو،ةلادعلانمنوكيامدعبأاهعيزوتلازياليتلا
ةيرحوةباقرلااياضقنعًالضف،ةبولطملالئاسرلاغيلبتيفةناقتلاقافخإ
عامجإكلانه،مومعلاهجوىلع،نكل.رصحلااللاثملاليبسىلع،ريبعتلا
تاكرحللجيورتلايفرودنمةيمقرلاتاكبشللبسُحيامنأىلع
هذهيفجمدنتيتلاةيملاعلايندملاعمتجملاتاكبشو،ةديدجلاةيعامتجالا
.اهيلعبسُحياّممرثكأ،اهتيلعافنيمأتوتاكبشلا

لاضنلايفةكراشملاتاكرحلاكلتىلإةبسنلابلاحلاديكأتلابهذهتناك
نأىرينمكانهو.ةملوعلابلفاحلاباطخلابفيرعتلاىلإفداهلا،يفاقثلا
ةرباعلاةيعامتجالاةكرحلليجذومنلالاثملايهةملوعللةضهانملاةكرحلا
ةيكبشلاةناقتلاتمدختسايتلاةيميلقإدودحبةّديقملاريغوتايموقلل
نمتاكرشلاهغوصتاميفلخدتلاىلإيمرتةيسايسةلمحذيفنتوميظنتل
ىلعةيلامسأرلاةملوعلاوهدوصقملاىنعملاةلاحلاهذهيف(يفاقثىنعم
تنرتنإلالامعتساوهددصلااذهيفًايزمردَُعيامو.)يلاربيلوينلاطمنلا
يتلا)MAI(فارطألاةددعتملارامثتسالاةيقافتالنيضراعملاءاطشنلاةطاسوب
تاينيعستلارخاوأيفةيمنتلاويداصتقالانواعتلاةمظنماهنأشيفتضوافت
فيفختاهيلعةعقوملالودلاىلعناكل،ةيقافتالاهذهتدُمتعاولو.)35(
حلاصملابرارضإلاىلإيدؤيامب،ةيبنجألاتارامثتسالاىلعةينطولاةباقرلا
ةاضاقميفةصاخلاتاكرشلاقحةلافكىلإلودلاكلتترطضالو،ةيلحملا
ةيلودلاتاعومجملانمةعساوةليكشتىرتو.دهعتلااذهكهتنتيتلالودلا
ةيدايسلاةطلسلانمارًيبكاًصاقتنافارطألاةددعتملارامثتسالاةيقافتايف
اًرِطخاًسيركتهنوكنعًالضف،مهمامأةلوؤسملااهينطاوموةينطولاتاموكحلل
:نأتربيدىريو.تايموقللرباعلالاملاسأرةطلسةوقيف
ةعساوةعومجممضتفارطألاةددعتملارامثتسالاةيقافتايضراعمةمئاق
لقألاىلعةلودنيعبسيفةيموكحريغةمظنم600(حلاصملاتاعامجنم
لكلو،ةفاقثلاولمعلاوةئيبلاتالاجميفنوطشني،)تاريدقتلاضعببسحب
لوحروحمتتاًعويشتاضارتعالارثكأنكل.اهعاطقبةصاخلااهتاداقتنااهنم
ةحلصملةلودلاةدايسعجارتةلأسماهمدقميف،ةدعةسيئرتاعوضوم
.)36(ةديازتمتاطلسوًاقوقحتلانيتلاتاكرشلا

غلبيلو،ةيملاعةكبشئشنتل،فاطملاةياهنيف،تاعامجلاهذهتَجِمُد



ةضراعملاةمخضلاتارهاظتلافنعبةطرشلاتعمقنيحهتورذاهطاشن
ةمظنمتاعامتجانابإتثدحيتلافارطألاةددعتملارامثتسالاةيقافتال
.ةيقافتالل)تقوم(رايهنااهعبتو،لتايسيف1999ماعيفةيملاعلاةراجتلا

ةددعتملارامثتسالاةيقافتالةضهانملاةلمحلانأنيللحملامظعمىري
ةضهانملاةيلودلاةكرحلاروطتراسميفةسسؤمةظحلّلثمتفارطألا
تامولعملاةكبشهيدؤتيذلايرهوجلارودلاىلإنوريشيامك.ةملوعلل
هذهريوطتيف،تنرتنإلاةكبشاميسالو،ةديدجلالاصتالاتاناقتو
،عساوقاطنىلع،ةينورتكلإلاعقاوملاوينورتكلإلاديربلامدُختساو.تاكرحلا
تالاقملاواياضقلاةشقانملتايدتنمريفوتلو،ءاطشنلانيبتامولعملالدابتل
اهميمعتوةيعامجلاتاكرحتلاططخغوصضرغب،تايجيتارتسالاوةيدقنلا
تمدُختساامك.لتايسيفتعقويتلاتاجاجتحالاكلذنمو،اهقيسنتو
تامولعملارشنلو،يندملانايصعلاتاكيتكتنيطشانلانيقلتلاًضيأتنرتنإلا
كلذو،اهبةقلعتملاتاليلحتلاوتاقيلعتلاو،ةيقافتالاتادّوسمبةقالعلاتاذ
طارخنالانعًالضف،تامولعمللةلقتسمرداصموةليدبمالعإلئاسوريفوتل
.)37(ةيموكحلاتالاكولاونيلوؤسملاىلعًاطغضسراميرشابملمعيف
يفةيرهوجةدعاسمتمدقتنرتنإلاةكبش«نأىلإثيامسوثيمسريشيو
نواعتلاةمظنميفنيلوؤسملاوتاموكحلاةداقولامعألالاجرراكتحارسك
ةسايسلاىلإهيفرظُنيقايسيفو.)38(»تامولعمللةيمنتلاويداصتقالا
،ىنعملاوباطخلاوةيفاقثلاتارفيشلاىلعةرطيسلالجأنماًعارصاهرابتعاب
ّالأيغبني،ىرخأةهجنم،نكل.روطتلااذهةيمهأبناهتُسيّالأيغبني
ةناقتلانأنوركنينيذلاكئلوأنوليلقو.اهتيمهأريدقتيفاًضيأغلابن
نأو،ةملوعللةضهانملاةلمحلاريسيتيفٍّامهمًالماع،لازتالوتناكةيكبشلا
ةدايزةيلودلاتاسسؤملاتأتراذنماًعقوتماًرمأتناكةلمحلاهذهتاحاجن
نم،كلذعمو.رارقلاعنصتاءارجإيف»يندملاعمتجملا«كارشإوةيفافشلا
ةضهانملاةكرحلا»قلخ«اميهةيكبشلاتاناقتلانإلوقلافصنملاريغ
ةددعتملارامثتسالاةيقافتارايهنانعةلوؤسمتناكتنرتنإلانإوأ،ةملوعلل
دقعساولاماعلايأرلاىلعاًيكبشةّقسنملاتاجاجتحالارثأنإوأ،فارطألا
ةملوعلاتائيهتاعامتجاىلعهسفنضرفيواًينيتوراًرمأنآلاتاب
.)39(هيفسبلالوحنىلعةيلامسأرلا

ةسايسنأيفمساحلكشبريكفتلايزجملانملهلاؤسريثياماذه
نأدكؤملانمذإ.مساحوحنىلع»ةديدج«ةسايسيهيكبشلاعمتجملا
ناكمّيأبطبترمريغاهنمريثكو،ةيعامتجالاتاكرحلانمةعونتمةعومجم



،ةريخألاماوعألايفترهتشاوتزرب،هلغاوشيفوأهميظنتيفدّدحم
ريثكيف،اهتنّكمةزيممةادأةيكبشلالاصتالاوتامولعملاتاناقتيفتدجوو
نأىسننّالأيغبني،كلذعم.يسايسلااهتوصغيلبتنم،تالاحلانم
ىربكةيمهأتاذتناكنإو،ةيكبشلاةناقتللةيسايسلاتامادختسالا
الاهنإف،ةيديلقتلاةيسايسلاتاهجللكلذكوةديدجلاةيعامتجالاتاكرحلل
هذهنولمعتسينيذلاسانلامظعمتامادختسانمطيسبءزجىوسلثمت
.يمويلكشبتاناقتلا

ارًيبكاًغلبمةيكبشلاتاناقتلاىلإذافنلااهيفغلبيتلانادلبلايفىتح
ذإ؛ةدعاقالءانثتسالظيةليسولاهذهليسايسلامادختسالانإف،اًيبسن
ماعيف،يبوروألاداحتالايفتنرتنإلايلمعتسمتاءاصحإنمةّنيعفشكت

عمينورتكلإلاديربلانولدابتينيمدختسملانمةئملايف69نأ،2000
يفةكراشمللاهنومدختسيةئملايف47نأو،لمعلاءالمزوةلئاعلاوءاقدصألا
ىلعلوصحللًاثاحبأنورُجيةئملايف47و،تنرتنإلاربعملعتلاوأبّردتلا
،ًاناجمرتويبمكلاجماربليزنتلةئملايف43و،تاجتنملاضعبصختتامولعم
28و،ةيهيفرتوةيضايرتامولعمنعثحبتايلمعبنوموقيةئملايف38و
.لمعنعثحبللاهنولمعتسيةئملايف23و،باعلأيفنوكراشيةئملايف
نمريغصلاردقلا،ةريبكةجردب،ةيسايسلاريغتامادختسالاهذهقوفتو
،)ةئملايف15(ةموكحلاعقاومةرايزلثم،ةدئاسلاةيسايسلاتامادختسالا
يتلاتاساردلاضعبتضفأو.)40()ةئملايف10(ةيسايسلابازحألاعقاومو
جئاتنىلإ،تنرتنإلاتامادختساصوصخب،ةيلامشلااكريمأيفاًرخؤمتيرُجأ
طاشنلابةقالعلاتاذةيسايسلاتامادختسالابيترتلعلو.)41(ةلثامم
،لعفلابو.كشنودنمكلذنمىندأنوكيسةيعامتجالاتاكرحللبوؤدلا
داحتالايفتنرتنإللنييداعلانيمدختسملانمبسحفةئملايف10نإف
ةسايسلجربلاصتالاضرغلتنرتنإلامادختسابمامتهالاضعباودبأيبوروألا
يفرظنننيحهسفنعابطنالالصحيو.)42(يسايسشاقنيفةكراشملاوأ
يودرودريشيو.اهنوروزيوأنومدختسملااهنعثحبييتلاعقاوملافانصأ
ةملك20عومجمنمةيحاتفمثحبتاملكعبسرثكأ«نأىلإرولليمو
ثالثو،سنجلابةقالعىلعتناك2000ماعنمليربأ/ناسينيفىلوأ
باعلأوأىقيسوملاجمبةقلعتمسمخو،»ليمتوهلا«وأةشدردلافرغب
تاملكلاةمئاقيفيسايسلاباطخلابّقلعتمحلطصميأرهظيالو.رتويبمكلا
طامنألوألاماقملايفززعتتنرتنإلانأىلإريشيام،)43(»ىلوألاةئملا
يتلاطامنألاىلععيجشتلانمًالدب،ةمئاقلايسايسلامازتلالاوةكراشملا



ابيبّربعيو.ةديدجةيسايسوةينطاومتابراقميّنبتىلعزيفحتلالمشت
:يلاتلاوحنلاىلعةيمانيدلاهذهنعسيرون

رثكأاًيسايسنوطشانلاصاخشألاحبصيس،]تنرتنإلل[رركتملالامعتسالاربع
نيمتهملاريغصاخشألانوكيفوس...لباقملايفو.يندملامهطاشنيفاًعافدنا
...تنرتنإلاةكبشىلعةرشتنملاةيسايسلالئاسرلانماًنيصحترثكأةسايسلاب
عمهيلعوهامىلععضولارمتسااذإو،اًحيحصريسفتلااذهناكاذإو
»ةيطارقميدةوجف«نوكتىلإريشياذهف،هطيمنتوتنرتنإلامادختساراشتنا
روهمجلاةئبعتنماًديعبو.ةيندملاةكراشملالاجميفعاستالايفةذخآ
نيطشانلانيبتاماسقنالاةدايزىلعيلاتلابتنرتنإلاةكبشلمعتدق،ماعلا
دحيف،تنرتنإللفيكفرعننأبعصلانمو...تاعمتجملالخادنيلابماللاو
ةيندملاةايحلايفةكراشملانعاومجحأنيذلانينطاوملاىلإلصتنأ،اهتاذ
)44(.

نينطاوملانمةدينعلاةيلقأللةزيمتمتاودأةيكبشلاتاناقتلاحيتت
لذبيفاورمتسيىتحةيبرغلاةيلاربيللاتايطارقميدلايفاًيسايسنيمزتلملا
تاودألااهسفنتاناقتلاهذهرفوتو.هتفعاضملولب،مهراكفألةمدخدهجلا
اهداعتباةلصاومنمةسيسملاريغةدينعلاةيبلغألانّكمتنأاهنأشنميتلا
نأنكميال،ةلمعتسملالئاسولاءانثتسابف.ةيسايسلاةايحلانعرمتسملا
.ةيسايسلاتاسرامملاىوتسمىلعديدجيأظحالن

نكل،ةديدجةسايسروهظىلإ،ةرورضلاب،ةديدجلاتاودألايضفتال
صخيال»اًديدج«اًرمأاهنوكبيكبشلاعمتجملانمزيفةسايسللانفيصوت
ّصخيلب،بسحفةسايسلالاجراهلمعتسييتلاتاودألافنصساسألاب
ةطلسلاميظنتويسايسلالمعلابةقالعلاتاذتاضارتفالاضعباًضيأ
يفكيكشتللببسانيدل،دقتعأامىلع،اًضيأسسألاهذهىلعو.ةيسايسلا
،لوألاماقملايفةيتامولعمةسايسلانإلوقلاف.»ةديدجلاةسايسلا«ةحورطأ
يفاقثلاريفشتلابةقلعتملاةيلصاوتلاتاسرامملايفعِمُْجتوبِسُْكتةطلسلانإو
رظنةهجونمو.فالخّلحملوقوه،باطخلاةرادإو،يزمرلابعالتلاو
ردصمنإف،اهلكةريقفلاوةينغلانادلبلايف،ملاعلايفسانلانمريثك
،ةيقدنبلاورالودلايأ،ةيقيزيفلاةوقلاوةيداملاةورثلاىقبتاهتاودأوةطلسلا
،نيرصنعلانيذهىلعةرطيسلالجأنمعارصللاًديسجتةسايسلاىقبتو
ٍّامهماًرمأةيفاقثلايناعملاوباطخلاىلعةرطيسلاهيفىقبتعارصوهو
:زلتساكليلاتلاعطقملايفنعمتنلف.ًايوناثلازيالهنكل

ضاختيهو.تامولعملارصعيفةوقلاكراعميهةيفاقثلاكراعملانإ



تسيلمالعإلالئاسونكل،اهقيرطنعومالعإلالئاسويفلوألاماقملايف
،ددحمكولسضرفىلعةردقلايفّلثمتتيتلاةوقلاف.ةطلسلاةبحاص
نيلعافلاطبرتيتلازومرلاببعالتلاوتامولعملالدابتةكبشيفنمكت
ءابطخلاوتانوقيألالالخنم،ةيفاقثلاتاكرحلاو،تاسسؤملاو،نييعامتجالا
يفوهنماًقحمهيالديعبلاىدملاىلعو.ةفاقثلاوركفلامسابنيثدحتملاو
ام.عساوقاطنىلعوًايرودحبصيسةيسايسلاراودألاعيزوتنأل،ةطلسلا
.)45(دوجوةرقتسملاةوقلاتاذةبخنللداع

ناتسناغفأيفءاسنلاوأادنكيفنييلصألاناكسلاعنقننأبعصلانم
ًاطارخنااوطرخناو،اًركتبموًالعافاًمادختساتامولعملاةناقتاومدختسانيذلا(
،»ةطلسلايفوهنماًقحمهيال«هنأب)ةيفاقثلاىنعملاتاسايسيفاًرهاب
كشالاّممو.ىهتناوّىلوةرقتسملاةّوقلاتاذةيسايسلابخنلارصعنأبو
الهنأاًضيأديكألانكل،ساسألاباًيفاقثاًعباطذختيءالؤهحافكنأهيف
.ةيناثلاةبترملايفمهحافكليفاقثلاعباطلايتأيامبرلب،كلذىلعرصتقي
يفيكبشلاجذومنألاهحيتييذلاىصقألادحلاىلإ،ودبيامىلع،انهلصنو
هيفطّسوتتملاعيفشيعناننأبانرارقإنممغرلاىلع،ةسايسلامهف
تالاحلانمريثكيفو،تالاحلاهذهيفو.ةمهمتارّيغتةيكبشلاتاناقتلا
لدابتتاكبش«ايانثيفةمهملاةيلعفلاةطلسلارشتنتال،اهلةهباشملا
بخنلااهبمكحتتو،ةلودلاةضبقيفزكرتتلب،»يزمرلابعالتلاوتامولعملا
ثيحب،نييدايسلالعفلاومكحلاتاودأىلعةرطيسملاةيركسعلاوةيداصتقالا
يفىتح،ةرقتسموةتباثلبةلوحتمو»ةيرود«ةطلسلانوكتال
،2003ماعيفقارعلاوزغىلعهتاذرمألاقبطنيو.ةيمسالاتايطارقميدلا
نممغرلاىلع،ةيميلقإلادودحلاّىطختتةيعامتجاةكرحتلشفنيح
يف،تاكرحتلاميظنتونيضراعملاةئبعتلةروطتملاةيكبشلاتاناقتلااهمادختسا
ةيكريمألاةدحتملاتايالولايفةيموقلالودللةيدايسلاةطلسلايفريثأتلا
نيمأتتأترايتلا)بسحفلودثالثركذن(ايلارتسأوةدحتملاةكلمملاو
نمخساروقيرعبرضيهو،ةطلسلاهذهسَرَامُت.اهحلاصملاًقفوةقطنملا
الواهنمرارفلالهسلانمسيلو،ةيزمراهنمرثكأةسوملمقئارطب،ةطلسلا
.ةيكبشلاتاناقتلامادختسابةعجانًةضراعماهتضراعم
ةيطارقميدلاوةيكبشلاتاناقتلا:ًاثلاث
نكمييكبشلاعمتجملاناكاذإامبةقلعتملاةلأسملااًبناجانعضواذإ
،ةديدجتاسايسلهعوضخبًايرهوجةديدجتاسايسنعردصيهنأبهفصو
طامنأللةيكبشلاتاناقتلااهمدقتيتلاتاناكمإلايفرظنلااًضيأمهملانمف



طامنأ،ملاعلانمءازجأضعبيفلقألاىلع،يهيتلاةميدقلاةيسايسلا
فورعملانمو.يموقلاىوتسملاىلعةمظنملاةيلاربيللاةيطارقميدلايفةدمتعم
ناكاماًبلاغٌباطخهقفارةديدجلالاصتالاوتامولعملاتاناقتلوصوّنأ
،ةيرذجةيطارقميدةضهنتاودأيهتاناقتلاهذهَّنأهدهافم،اًيشتنم
نأعقوتملانمناك«:زلتساكظحاليامكو.ًاليوطباطخلااذهرمتساو
لازتالوةيطارقميدلانمديزملاءاسرإلةيلاثمةادأتنرتنإلاةكبشنوكت
يفةيلاربيللاةيطارقميدلاانسودحقمعأنمدحاوّلثمتيو.)46(»كلذكّدَُعت
،اهلدابتوتامولعملاعمجىلعانتردقهتدهشيذلاماعلامدقتلاَّنأ
،انداقتعايفو.ةيطارقميدلاةسايسلاشعنياموه،ضعبعمانضعب،لصاوتلاو
نأبجيكلذل،ةيطارقميدللًايرهوجًانّوكمتالاصتالاوتامولعملاربتُعت
تالاصتالاوتامولعملاهذهىلإانذافنقاطنعسوتيتلاتاناقتلامهاست
اننّكمُييذلاتنرتنإلانإ.اهزيزعتوةيطارقميدلاقيقحتيفًةيباجيإًةمهاسم
نمةديازتمتايمكىلإقاطنلاعساووحنىلعوًايروفاًذافنذافنلانم
يفنينطاوملانيبسلسلاورشابملالاصتالاحيتي،ةسايسلابةقلعتملاتامولعملا
.تاناقتلاهذهنمنوكينأّدبال،مهماّكحونينطاوملانيبو،مهنيبام

.قطنملانعاًديعبتنرتنإلانمهرظتننامبقلعتملاسدحلااذهودبيال
لصاوتىلعةمئاقلاةسايسلانمعونيه،اهلكشنكيًايأ،ةيطارقميدلاف
ةيطارقميدلامزلتستامك.ءارآلاوتامولعملالدابتولصاوتلاّبلطتتو،قيمع
يذلاطاشنلايفةكراشملانمنينطاوملانّكمُيماعلاجمريفوتوراوحلااًضيأ
اذهّلثمتيو.يطارقميدعمتجممهعمتجمنأبيشيو،مهتينطاومققحي
،اهيفرظنلاوتنيابتامهمءارآلانعريبعتلاو،تامولعملارشنيفطاشنلا
يفقيقدتلاو،كرتشملامامتهالاتاذاياضقلانأشيفيدقنلاينالقعلاشاقنلاو
،اهيفنعطلاوعئاقولاضرعو،ةجََهتُنملاةسايسلاوةيمومعلاةطلسلاتاسرامم
ةيسايسلاتاميظنتلايف،ماعلالاجملاقثبنيو.نيلوؤسملاةلءاسمنعًالضف
تادحولايفاّمأ.يهاجولاورشابملاماعلالصاوتلانم،ريغصلامجحلاتاذ
قثبنيف،ةثيدحلاةيموقلاانلودوانتاعطاقموانندملثم،ىربكلاةيسايسلا
تاناقتويريهامجلامالعإلالضفب،دِجولاحيف،ماعلايطارقميدلالاجملا
ةعاذإلاوةروصلاوةبوتكملاةفاحصلارارغىلع،لوألاماقملايفلاصتالا
.تنرتنإلاهذهانمايأيفو.نويزفلتلاوامنيسلاو

ةيطارقميدلاويريهامجلالاصتالاتاناقتنيبةقالعلانكتمل،كلذعم
يريهامجلامالعإلاروطتخيراتعدخ،ربميبسوربريشيامكو.ةطاسبلاهذهب
ريثملاراسملانممغرلاىلعهنأل؛انسدحنيرشعلانرقلايفلاصتالالئاسوو



ةكراشملانسحتتمل،لاصتالاوةيتامولعملاةردقلالاجميف،يناقتلاعسوتلل
.ةرتفلاهذهلالخةيعونلاوأةيمكلاثيحنمظوحلملكشبةيطارقميدلا
مادختساطبرتةيئاصحإّةلدأدوجومدعّقثوتةلاقميفربميبّقلعو
يف)اهلاكشأفلتخمب(ةيسايسلاةكراشملاةدايزبيدرفلكشبتنرتنإلا
:ًالئاقةدحتملاتايالولا

نإذإ،خيراتلاّرمىلعتدازتامولعملابانماملإصرفنّسحتنأودبي
لصاوتلاومالعإلالئاسوعملضفأوىنغأحبصأةسايسلليتامولعملاقايسلا
نرقلاتاروطتتزجع،نآلاىتحنكل.اًُرسيرثكأتابيذلايسايسلا
فتاهلاالف.ةيسايسلانينطاوملاةكراشمنيسحتنعةفاكةيناقتلانيرشعلا
،ةكراشملاةيلمعيفحضاويباجيإرثأكرتيفحجننويزفلتلاالوعايذملاالو
نطاوملالوصحتّرسيوتامولعملافيلاكتتضّفخاهلكاهنأنممغرلاىلع
.)47(اهيلع

ىقبتةلداعملاهذهتنرتنإلارسكتنأحّجُرتيتلاتاعقوتلا،كلذعم
لصاوتلالئاسوتلشفثيححجنتفوستنرتنإلانإلوقلانكميو.ةعفترم
ةيزكرماللااهتسدنه(ةينقتلااهصئاصخنألاًديدحتكلذو،ةقباسلايريهامجلا
لئاسواهدقتفتتاناكمإحيتت)صوصخلاهجوىلعةيلعافتلااهتاقيبطتو
عايذملاوةيريهامجلاةفاحصلالثم،هاجتالاةيداحألاوةيزكرملامالعإلا
اهتامِسيفةهيبشلاوحألانملاحيأبتسيلتنرتنإلاةكبشف.نويزفلتلاو
.ةيديلقتلاتالاصتالاوتامولعملاتاناقتةيقبب

هذهنكمتتنأيفلمألاىلعثعبتةريثكبابسأ،ديكأتلاب،كلانه
اًمازتلاوةكراشمواًعالطارثكأةيسايسةايحءاسرإيفةمهاسملانمتاناقتلا
نأانلنكميو.ةيطارقميدرثكأ،ةدحاوةملكيفوأ،ةلادعوةباجتساوًالومشو
نيسحتلاهمّدُقتنأعيطتستيتلاةنكمملاتامهاسملانيبنم،يليامركذن
:ةيطارقميدلاتاسايسلا

تاذتامولعملانملئاهٍّمكىلإماعلاومئالملاذافنلانمديزمـ
ةموكحلانميتأتيتلاتامولعملاكلذيفامب،ةيسايسلاةايحلابةلصلا
.اهيدقتنمنمواهنعو
ةحلصملاصختيتلاتامولعملانمارًيبكاًمكةددعتمرداصمرشنُةادأـ
ةيزكرمنمةيراجتلايريهامجلامالعإلالئاسوهبمستتامضوع،ةماعلا
.ةصاخلاتاكرشلاىربكاهيلعرطيست

كلذو،لمعلاوةئبعتلاومظنتلاـل،سانلابلغألوانتميفوةيوقةادأـ
.تاّمظنملاو،تاعومجملاو،دارفألانيطشانلاىلإةبسنلاب



نينطاوملانيبروطتملايدومعلاينيتورلايمويلالاصتالاـلةليسوـ
قيقدتلانمديزملاو،بعشلللضفأًاليثمتحيتيامب،نيعرشملا/نيلوؤسملاو
.ةطلسلاةباجتسانسحتوةلءاسملاو
قاطنعيسوتلمشتو،نينطاوملانيبروطتميقفألاصتاـلةليسوـ
.كرتشملامامتهالاتاذاياضقلانأشيفلوادتلاو،ماعلاراوحللةحاتملاصرفلا

عنصةيلمعيفةرشابملاةيبعشلاةكراشملالاكشأنمديزملاحيُتتًةيلآـ
.ةلوادتملايأرلاتاعالطتساوتنرتنإلاربعتيوصتلالثم،يطارقميدلارارقلا

بناوجلابرثكأمتهيماعلاجماهيلعموقينأنكميةيتحتةينبـ
هلجّوُرتاملًافالخ،يسايسلالمعلايفنينطاوملانمديزملاجمديو،ةيسايسلا
.ةمئاقلاةيراجتلايريهامجلامالعإلالئاسو
،ةيكبشلاتاناقتللنكميو.ةيمهألاةغلاب،تّقُبطول،تامهاسملاهذهدُعت
وحنىلعاهقيقحتيفمِهاُستنأ،ةينقتتاردقنماهلرفاوتياملضفب
ةيسايسلاتاسرامملايفةتوافتمتاجردبتاناكمإلاهذهتدّسجتو.زيمتم
تالواحملانماًددعتمهلأو،تاقايسلانمةعونتمةعومجميفو،ةيلعفلا
يلوألاضفرلارربيببسيأدجويالو.)48(ناديملااذهيفةيعادبإلا
ةمهاسمقيقحتنمنكمتتدقةيكبشلاتاناقتلانأحجرييذلالامتحالل
.عقاولاضرأىلعةمئاقلاةيطارقميدلاةسرامملازيزعتيفةرمتسموةريبك

نأبداقتعالاىلإانعفدتةهيجوبابسأاًضيأكلانه،ىرخأةيحاننم
مدختستدقهذهةيكبشلاتاناقتلانأو،ققحتتنلةدَّدحملاتاناكمإلاهذه
،ةدئاسلاةرصاعملاتاسايسلايفةمئاقلاةيطارقميدلاريغتاعزنلاةمدخلاًضيأ
ىلعف.ةيطارقميدلاوحنتاسايسلاهذهلّوحتناكمإضيوقتلىتحامبرو
تاناقتلاتكراش،ةقباسلاتاحفصلايفاًرارماندروأوقبسامكو،لاثملاليبس
لئاسوةطلسمعديفبُرقنملاصتالاوتامولعملالاجميفةديدجلا
.اهقاطنعيسوتوتاكرشلاىربكلةعباتلاوةمئاقلاةيملاعلايريهامجلامالعإلا
ةرباعلاةيراجتلامالعإلالئاسوتمكحأ،تنرتنإلاةكبشةناقترصعيفو
يفنييملاعلايعولاومالعإلاىلعاهتضبقىربكلاتالتكتللةعباتلاوتايموقلل
اًعيمجكردنو.)49(فعضتساهتطلسنأمهضعبنظيناكيذلاتقولا
تامولعمنعًاثحبتنرتنإلاةكبشمدختستسانلانمةليلقةلقنأ
نمتامولعملاكلتنعثحبتءالؤهنمىمظعلاةيبلغألانأو،ةيسايس
ىلع،ةمئاقلايريهامجلامالعإلالئاسولةعباتلاةيرابخإلاتاونقلاةرايزلالخ
.)50(اهريغو»يسيبيب«و،ىربكلاةيموقلافحصلاو»نأنأيس«رارغ
تامولعملانماًرفاواًددعتنرتنإلاةكبشميدقتلامتحانأىلإكلذريشيو



،عوقولاحّجرُمريغلامتحاوه،ةسايسلابقلعتياميفةليدبلاوأةفلتخملا
نمعونلااذهنأنممغرلاىلع،بيرقتقويف،عساوقاطنىلع
.ةليسولاهذهقيرطنمقوبسمريغوحنىلعحاتُمتامولعملا

تاناقتلانأىلإريشتيتلاّةلدألانمليلقردقىوسكلانهسيل
ةمكوحلاتاسرامميفيجهنميطارقميدلّوحتليهستلتلمُعتساةيكبشلا
تناكو.ةيلاربيللاةيطارقميدلاةمظنأللةسيئرلاتاسسؤملايفليثمتلاو
يفةيلعافلاقيقحتةيُغبةيكبشلاتاناقتلايّنبتىلإةقاّبستاموكحلا
ملنايحألامظعميفنكل.تامدخلاميدقتوتامولعملاىلإذافنلاتالاجم
فدهبتاناقتلاهذهاهدشحيفةعدبموأةسمحتمتاموكحلاهذهنكت
ةسايسلاورارقلاعنصةيلمعيفةيبعشلاةكراشملازيزعتوةيطارقميدلانيسحت
نواعتلاةمظنماهبتماقيتلاتاساردلاىدحإتجتنتساو.ةجهتنملا
،1999ماعيفينامثلاىربكلاةيعانصلالودلانأشيفةيمنتلاويداصتقالا
ىلإينورتكلإلاذافنلاىلإةبسنلابتققحتيتلابساكملانممغرلاىلعهنأ
تنرتنإلاةكبشمادختسالماعلاريثأتلاقفخأ،تامدخلالاصيإوتامولعملا
ةيفافشنيسحتو،رارقلاعاّنصىلإلوصولاليهستيفتاموكحلاةطاسوب
يسايسلارارقلاعنصيفةيبعشلاةكراشملاليهستو،ةيموكحلاتارارقلاعنص
سيروناهتصصخيتلاةلماشلاةساردلااًضيأجئاتنلاهذهتدكأو.)51(
تلمشيتلاو،»ةيموكحلاةينورتكلإلاعقاوملا«ـلةماعلاتاهجوتلايفرظنلل
3000براقياملةيموكحلارئاودلابةصاخلا»بيولا«عقاوملاًيبيرجتًاليلحت
يفاًيعيرشتاًسلجم125ىلإًةفاضإ،اهلكملاعلاءاحنأيفةيموكحةحلصم
ةيموكحلاعقاوملا«نإذإ؛اٍّدجةديفمجئاتنىلإسيرونتلصوتو.اًدلب82
ّةلقو،ليدعتوألّخدتامنودمهئارآنعريبعتلابنينطاومللحمستاماًردان
وأ،ةيسايسلاتاحرتقملانأشيفةيبعشلالعفلاتادررشنتيتلايه
.ةيمالعإلاتارشنلاوينورتكلإلاديربلامئاوقوأ،ةشقانملاتايدتنممدختست
.)52(»ةيلعافتلالاكشألاتمدختسابراجتنايحألاضعبيفتدِجونكل
دامتعاصخياًماعاًهجوتّدَُعيدقامةلثاممةيلودتاسارددكؤتو
قيقحتةيُغبةيكبشلاتاناقتلايّنبتىلإاهلكملاعلاءاحنأيفتاموكحلا
يفاهنكل.تامدخلاميدقتوتامولعملاىلإذافنلالاجميفرثكأةيلعاف
رييغتلتاناقتلاهذهمادختسايفاًيبسنليلقدهجىوسلذبتمللباقملا
اذهيشيو.)53(تاسايسلاعنصوتارارقلاذاختايفةدمتعملاتاسرامملا
غبطصا،ةيطارقميدلاقافآزيزعتةهجل،ةمكوحلايفةكبشلاتاناقتريثأتنأب
.ةيرذجوةقيمعتالوحتَرنملو،ةظفاحمةغبصب



اهتاـيلمعنـمضيكبـشلاجذوـمنألاتاـموـكحلاتـجردأ،كلذعم
فرُعيامءوشنك،مهملّوحتثودحناكمإبيحوييذلارمألا،اهتاسراممو
عيزوتىلإ»ةيكبشلاةمكوحلا«حلطصمريشيو.)54(»ةيكبشلاةمكوحلا«ـب
دودحلازواجتت،تاعاطقلاةددعتمتاكبشىلعةيموكحلافئاظولاضعب
ميظنتهيلإدنتسايذلاساسألاتلكشيتلاةيعاطقلاوةيئاضقلاوةيناكملا
ةيموكحلاتالاكولاحبصت،جذومنألااذهّلظيفو.ًايديلقتفئاظولاكلت
يفاًدقُعةيموكحلاريغيندملاعمتجملاتامظنموصاخلاعاطقلاولعافو
،اهريوطتوتاسايسلاىلعرواشتلااهنيبنملاكشأبةمكوحلابموقتتاكبش
.جماربلاذيفنتو،ريياعملاطبضو،تامدخلاليصوتو،اهرشنوةفرعملاديلوتو
لجأنمتالاحلانمددعيف،تقوملكشب،تاكبشلاهذهأشنتو
رطاخملاعّزوتتثيحب،نّيعمعورشمذيفنتوأامةلأسمعميطاعتلا
بتارتلاىلعأيفةطلسلازكرتنأضوع،يقفأوحنىلعتايلوؤسملاو
اًمامتةمئالمةيكبشلاةمكوحلانأنوريثكربتعي،وحنلااذهىلعو.يتاسسؤملا
:ةيناقتتاراكتبانمملاعلاهدهشياموةملوعلااهضرفتيتلاةريغتملاعاضوألل

صرفلالالغتسانمورطاخملاةرادإنسحنمتاموكحلاتاكبشلانّكمت
ةدعاوةليسوّدَُعتو...يجولونكتلاريغتلاويداصتقالاريرحتلااهرفوييتلا
عيطتست

ىلعظفاحتنأو،اهتمهمزجنتنأاهلالخنمةيملاعلااهتامظنمولودلا
قئارطبنينطاوملامدختنأاًضيأعيطتستامك،ةريغتمةيملاعةئيبيفاهتءافك
.)55(ةيعرشوةيلعافرثكأ

ةيبتارتلاتاسسؤملااهركتحتيتلاةمكوحلابةيكبشلاةمكوحلاّانراقاذإ
ديزملاجامدإحيتتو،ةنورملاوةيلعافلانمديزملابحمستاهانيفلأةيزكرملا
ّرسُيتةيكبشلاةمكوحلانأامك.ةيسايسلاةايحلايفتاعامجلاودارفألانم
،ةفلتخملئاسمىلععامجإلاقيقحتوتارارقلارادصإوتامولعملالدابت
.تايعضولاوتالاحلافلتختامهمةريغتملاعاضوألاعملماعتلانسحو
نجيف«عورشمنمءزجيهو،ةماعلاةسايسللةيملاعلاةكبشلامِّدقتو
ةيملاعلاجذامنلاضعب،يبوروألاداحتاللعباتلا)VisionProject(»تكجورب
،ةيضرألاماغلألارظحلةيملاعلاةلمحلانمءادتباةيكبشلاةمكوحلاقيبطتل
جذومنألااذهنأدكؤملانمو.)56(دودسللةيملاعلاةنجللاىلإءاهتناو
نكل،ةمكوحلاىلعةيطارقميدلاوةيزكرماللانمديزملاءافضإبّرشبييكبشلا
ميظنتلاّلحمّلحجذومنألااذهنإةلئاقلاتاغلابملاءاروقاسننّالأيغبني
اًيطارقميدنوكيسهنإوأ،ةيتاسسؤملاةيسايسلاةطلسلليطارقوريبلايبتارتلا



نأنممهضعبىشخيدقذإ؛ةيئاهنلاةلصحملاوتاينلاثيحنمةرورضلاب
،ةماعلاةمكوحلاءاضفىلإةصاخلاحلاصملاللستىلإةيكبشلاةمكوحلايدؤت
نأىشخيامك.تاكرشلاحلاصملةمدخماعلاعاطقلاميظنتةداعإىلإوأ
نميندملاعمتجملاةضراعمءاوتحاايجيتارتساةلزنمبةيكبشلاةمكوحلانوكت
ةماعةرادإبولسأةلزنمبوأ،ةطلسلايفمهملوحتيأثادحإنود
جذومنأىقبيو.ةيديلقتلايطارقميدلاليثمتلالكايهوةلءاسملانمررحتم
تالامتحاللاًحوتفم،ةيكبشلاتاناقتلانأشكلذيفهنأش،ةيكبشلاةمكوحلا
.ةيطارقميدلاتالامتحاللحوتفموهامكةيطارقميدلاريغ

؟تاكبشلاةمئاقلاةيسايسلابازحألااهبلمعتستيتلاقئارطلانعاذام
تايلمعميظنتب،اًساسأ،موقتيك،ةيلاربيللاتايطارقميدلايف،بازحألادجوت
رودباًضيأتعلطضااملاطاهنكل،تاموكحلاونيّلثمملاتاباختنايفتيوصتلا
رمىلعو.ةماعلاةسايسلاناضتحاو،هتغايصوهعيمجتوماعلايأرلافيقثت
.ةيطارقميدلاةكراشملاوةَنطاومللءاضفةيسايسلابازحألاتُربتعاخيراتلا
ًايرذجارًيغتتريغتاهتناكمنكل،راودألاهذهبعالطضالابازحألالصاوتو
روطةسايسلالوخدعمو،ةماعلاتاقالعلاوةماعلامالعإلالئاسوروطتعم
،تالاحلانمريثكيف،ةيسايسلابازحألالّوحتىلإكلذىّدأو.»فارتحالا«
نيبطشنتةيراجتتامالعو،لاومألاعمجلتالآنيبرفاضتلانمعونىلإ
ةحورطأىرتو.امهنيباميفةحارلاىلإدلختاهنكل،ىرخأوةيباختناةبسانم
ةدقافةيديلقتتاسسؤمتحبصأةيسايسلابازحألانأ»ةثيدحلاةسايسلا«
ريشينمكانهنكل.هتاسايسويكبشلاعمتجملارصعلةمئالمريغوةيقدصلا
ةناقتلاةردقىلإو،تاموكحلاونيبخانلاميظنتيفرباثملابازحألارودىلإ
ةسرامميفةيويحلااهيلإًةديعمبازحألايفحورلاثبىلعةيكبشلا
غوصتوماعلايأرلالّكشتيتلالماوحلااهرابتعاب،ةيطارقميدلااهتفيظو
.تاسايسلا

،تّنبتةيرثلاةيطارقميدلاةيلاربيللالودلايفةدوجوملابازحألاّنإ،لاحلاو
،تالاحلامظعميفو.)57(ةثيدحلالاصتالاوتامولعملاتاناقت،لعفلاب
ةيعامتجالاتاكرحلااهلمعتستاملثماًمامتتاناقتلاهذهبازحألالمعتست
لئاسواهرابتعابتنرتنإلاعقاوموةينورتكلإلالئاسرلامدختستذإ؛ةديدجلا
ةناقتلابازحألالمعتستامك.)58(ميظنتو،ةئبعتو،ليومتو،دينجتو،رشن
مايقلاباهلحمسيام،تامولعملاعمجيفاهقئارطريوطتلاًضيأةيمقرلا
مئاوقلانيبعمجتاهنأكلذ؛ةيلاعتافصاومتاذةيباختناتالمحب
يأرلاتاعالطتساوتاباختنالايلوؤسمةطاسوبةَّدُعملاةينورتكلإلاةيباختنالا



،اهسفنببازحألااهعمجتيتلاعارتقالاتايلمعنأشيفةحاتملاتامولعملاو
تاكرشلانمىنتقتيتلاكلتومومعللةحاتملاتانايبلاكلذىلإفيضتو
اهلكداوملاهذهعيمجتعقيمث،تامولعملاعمجيفةصصختملاةيراجتلا
تاذماعلايأرلابقلعتتتايطعموةيفارغوميدتايطعمجاتنإلاهليلحتو
ربعةيباختنالااهتالمحريضحتلتايطُعملاهذهبازحألالمعتستو.ةدوج
ىتحلب،ءايحألاوةيباختنالاتاعطاقملاورئاودلانعةلّصفمتافلمغوص
كلذيفاهنأش،بازحألاعقاومحمست،ةياهنلايفو.)59(دارفألاورسألانع
.لصاوتلاولعافتلانمةدعلاكشأب،ةيناملربلاوةيموكحلاتنرتنإلاعقاومنأش
هيلثمموبزحلايفنيلوؤسمللينورتكلإلاديربلانيوانعلطباورجردتيهف
ربعشاقنلاباوبأحتفتو،تاظحالموتاقيلعتكرتللاجملاكرتتو،هيحشرمو
حيتتتالاحلاضعبيفو،تنرتنإلاةكبشىلعيأرلاتاعالطتساوتايدتنملا
ةسايسنأشيفتاشاقنيفةكراشمللوأةدايقللنيحشرتمللتيوصتلاصرف
لقألازتالةيلعافتلافئاظولاهذهنأداّقنلادقتعي،اذهعمو.بزحلا
جئاتنيفعقاولاضرأىلعاهريثأتىدمنأو،ةياعدلافئاظونماًرّوطت
بازحألالامعتسانأاًيلجودبيو.)60(حضاوريغلازيالبزحلاةسايس
اًروطتّدَُعيةثيدحلالاصتالاوتامولعملاةناقتةدئاسلاوةمئاقلاةيسايسلا
تحبصأيتلاةيليثمتلاوةيباختنالاةيطارقميدلاتاسرامملاجميفًاتفالاًيعون
.ةيبرغلاةيلاربيللاتايطارقميدلايفقاطنلاعساوءايتسالحماًرخؤم

نمديفتستنأةيسايسلابازحألاوتاموكحلاتراتخايذلاتقولايف
مازتلاءاسرإلجأنمةيمقرلالاصتالاةناقتاهحيتتيتلاةيلعافتلاتاردقلا
ةيلقأىتحوأ،نينطاوملاةيرثكأَّنأاًقلطماًحضاوسيل،نيتميطارقميد
نمقباسءزجيفاّنيبدقانكو.ةصرفلاهذهنمتدافأدق،مهنمةمهم
تايطارقميدلاىّمسياميف،نينطاوملانمةليلقةئفنألصفلااذه
لاصتالاوتامولعملاةناقتلارًيبكاًمامتهاريعت،يلامسأرلابرغلل»ةمدقتملا«
نوكننلكلذل،ةحيرصةيسايسضارغأل،ةرشابماهيلإهجتتوأ،ةثيدحلا
دكؤيو.مظتنملكشبةيسايسلاةايحلايفةكراشملايفمهتبغربنيلئافتم
نينطاوملاروفنو،ةمقافتمةيسايسةيعرشةمزأيناعيملاعيف«هنأزلتساك
،براشملاةددعتموةيلعافتلاصتاةانقيهامب،تنرتنإلازجعت،مهيلثممنم
الو.»ةيسايسلاةايحلاضيقنيفرطىلعءاطشنلانمريثكباطقتسانع
،ةدقعمبابسأيههذهةنمزملاةسايسلاعزنةيمانيدبابسأنأيفكش
وأ،اهدحومالتنأبجييتلايهتنرتنإلاَّنأبانهيحوأنأديرأالف
نأنكميتنرتنإلاَّنإلوقلانإف،ّمثنمو.كلذىلع،ىلوألاةجردلابىتح



يذلازلتساكىتحو.لثملابّكشلحملوقوهةيمانيدلاهذهىلعبلغتت
يفلادتعالانمًائيشيدبي،ةيرييغتةينقتكتنرتنإلاىلإىريامًةداع
ةروصبةيديلقتلاةسايسلاةطرقدىلعطيسولااذهلمعينألامتحاهميوقت
،تنرتنإلاتبلقاماذإشهدملانمنوكيفوس،عقاولايف«:ةيرذج
ةقثلامادعنانمملاعلاءاجرأيفنينطاوملاةيبلاغىدلام،اهتينقتةطساوب
)61(ةيطارقميدلاةمزألاًينقتًالحمدقتنأتنرتنإللسيل...ةسايـسلابخسارلا
.

لادجلاوراوحلانمماعلاجملًةادأتنرتنإلارفوتنألامتحانعاذام
ماظنلاوةموكحلانعًالقتسموًاباعيتساوًاطاشنّدشأنييطارقميدلانييسايسلا
ماعلاجمكلمعتنأباًدعولمحتتنرتنإلاَّنأىلإتاراشإّةمث؟يبزحلا
يتلاءاصقإلاوّزيحتلابورضىلعبلغتتنأو،يرذجوحنىلعيطارقميد
انعفدتةريثكًابابسأنكل.)62(ةمئاقلاةيلاربيللاةيطارقميدلاتاسايسلاضّوقت
رثكألاريثأتلاّنأىلإريُشأ،لاثملاليبسىلع.يأرلااذهيفّكشلاىلإ
نمفرظديلوتيفهتمهاسموهماعلالاجملايفيكبشلالاصتاللًالامتحا
ةيطارقميدلاةيسايسلالويملاعيرستينعياذهو.)63(»ةَعََُّرسملاةيددعتلا«
حلاصملوحعمتجتتاعومجمنيبعزانتةئيهاهذاّختاوةمئاقلاةيلاربيللا
.ةصاخلااهاياضقىّدعتتيتلاةسايسلابمامتهالاةليلقاهنكل،ديدحتلاةقيض
يهو،ةيلاربيللاتايطارقميدلامظعمّزيمتتناكاملاطلةيددعتلاهذهلثمو
تنرتنإلاّنأمهقلقيداّقنلانكل.يطارقميدلاروظنملانعاًمامتةبيرغتسيل
ىلإماعلالاجملاّىظشتيثيح،ةيددعتللةيبلسلاهجوألاديزتفوس
وأ،نيرخآلادضةصاخلااهحلاصمءاروىعستةريثكةريغصتاعومجم
ةحلاصملاّمهياميفنيرخآلاعماهنمّيأطارخنانودنم،مهنعلزعمب
ماعٍلاجمنملّوحتّهنأباذهفصودقنلتيغدوتناكو.)64(ةماعلا
ىأرو،ةرثاكتملاوّةلقتسملا»ةماعلاتْاليَُجملا«نمةبكوكىلإكرتشمولماش
.)65(اهعفانمنمًةعفنمالةيطارقميدلاتاعبتنمًةَعَِبتهيف

نوكتنأاهنكميتنرتنإلانأةّحصنممغرلاىلعو،اذهىلعًةوالع
حضاولانمسيل،طئاسولانماهريغلةحاتمريغقئارطبّةيئاندإوةعماج
ةيرورضلاةاواسملاريياعمّيبُلتةليسولاهذهيفةكراشملاتناكاذإام
نمًابورضكانهّنأ،لاحلاو.ةيافكلاهيفامباًيطارقميداًماعًالاجماهرابتعال
ماقملايفو.اهمادختساوةيمقرلاتاينقتلاىلإذافنلاُمَِستيداملاؤفاكتلامدع
سكعتةديدجلالاصتالاتاينقتوتامولعملاىلإذافنلاتايوتسمّنإ،لوألا
ذافنلاَّنإف،عبطلابو.عمتجملايفمئاقلائفاكتملاريغدراوملاوةوقلاعيزوت



نبغلاوؤفاكتلامدعتاّرشؤمنممئاقوهامفلاخيالتنرتنإلاىلإ
»ذافنلا«مهنكمينمَّنإف،يناثلاماقملايفو.)66(يعامتجالا-يداصتقالا
يفو.يواستلاوؤفاكتلانعنوكيامدعبأمهسفنأمهتاينقتلاهذهىلإ
تامولعمللًالقتسماًعماجواًعّزومواًجتنمنوكينأئرمالكنكمينيح
،ةليسولاهذهنوربتخيرشبلامظعمّنأةقيقحلاىقبت،تنرتنإلاقيرطنع
روهمجكيأ:ىرخأيريهامجلاصتاةليسوّيأنوربتخيامك،تقولامظعم
اهاوتحمو،اهميمصتبنومّكحتينيذلاكئلوأعمةقالعلاباًيبسنهلةطلسال
ّنأهدافميذلاءيدرلاعقاولاىلإديدجنمدوعن،ارًيخأو.اهمادختساو
كلذيفطارخنالاةيغبةيمقرلاتاينقتلانومدختسيالنيمدختسملامظعم
ربتخيو.اًيطارقميداًماعًالاجمُمَِستيتلاةيسايسلاتاطاشنلانمعونلا
لمعتاينقتاهفصوبةيمقرلاتاينقتلا،تقولامظعميف،سانلامظعم
هذهّنإ،لاجملااذهيف،لوقلانكميو.يعامتجاّفيكتوةيلستوكالهتساو
تناكامك،ةيلاكيدارًةصخصخماعلالاجملاةصخصخلًةادأتناكتاينقتلا
،غربلادتربلأظحاليامكو.)67(اًيلاكيدارًاليوحتيطارقميدلاهليوحتلًةادأ
،يطارقميدماعلاجميفةّقحلاةمهاسملانمتنرتنإلانكمتتنألبقّهنإف
يفاوأشننيذلانينطاوملا«ةعقاوهجاوتنأةيطارقميدلاتاعمتجملاىلعّنإف
ّدلوتيكًاليبسدجتنأو،»ماعلاسرادتللةيداعمةيدرفوةيراجتةفاقث
هذهو.)68(ًالصأةيسايسلاةايحلايفةكراشملاىلإمهعفدياًساسحإمهيدل
عّستيالماعلالاجملا«نإف،وحنلاهذهىلعو.ةينقتتسيلو،ةيفاقثةلأسم
.)69(غربلادجتنتسيامك،»بسحفةديدجةينقتةادأراشتنالالخنم
يفةيساسأتالاصتالاوتامولعملاتاناقتنأةظحالمبلصفلااذهأدب
شاقنلايفءيشليغبنيال.امهتسراممونيتيسايسلاةيلعافلاوةطلسلاميظنت
هذهةيمقرلاتاكبشلااهيفتبثتيتلاُلبُّسلاريدقتنعانينُثينأيلاتلا
تناكةيمقرلاتالاصتالاوتامولعملاتاينقتّنأيفكشالو.ساسألاةقيقحلا
ًةضرعىقبيامو.يكبشلاعمتجملاُمَِستيتلاةيسايسلاتاسرامملايفةيساسأ
امهماوقوتاسايسلاهذهنامِسينيذللاتابثلاولوحتلادودحوهشاقنلل
ةمزألاوروهدتلاتايمانيدوتاكبشلانيبةقالعلاانشقاننأقبسو.قيقدلا
انلوانتو.ةملوعلارصعيفةدايسلاتاذةيموقلاةلودلابّتلحاهنإليقيتلا
زيمتت»ةديدجتاسايس«مضخيفاننإلوقلانأشيفتراديتلاتالاجسلا
يتلاةديدجلاةيعامتجالاتاكرحلاوةيتامولعملاتاسايسلاويفاقثلاعارصلاب
ةليصحانضرعامك.ةيكبشلاتاناقتلااهتحتفيتلاتاناكمإلانمارًيثكتدافأ
تاسايسلابةصاخلاةيديلقتلاتاسسؤملاوتاناقتلاهذهنيبةهجاوملا



هذهدعبىتح،ةوقبءرملاعفديامكانهنكل.ةيلاربيللاةيطارقميدلا
دقناكو.يكبشلاعمتجملاتاسايسلةيساسألاتامسلاديدحتىلإ،تاشاقنلا
ةسسأمىلعحرطييكبشلاعمتجملاّنأحاحلإلانمريبكٍردقبزرب
ةيطارقميدلاوةماعلاةيحورلاتاذوةعماجلاوةيتاواسملاوةيكراشتلاتاسايسلا
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سماخلالصفلا
ةيكبشلاةيوهلا

اهتقالعيفيكبشلاعمتجملاةحورطأىلإانقرطتدقاّنك،دحلااذهىلإ
نودنمةلئسألادحأتكرتةساردلاهذهنكل.ةسايسلاوداصتقالاوةناقتلاب
،باتكلافلؤمانأ،يسفنانهملكتملاريمضب،دصقأال؟ينعاذام:ةباجإ
؛ةدقعمةركف)Identity(ةيوهلانأيفكشال.ةيناسنإلاةيوهلالاؤسلب
اهانعمريشيو.»هسفن«ينعييذلاidemينيتاللالصألاىلإعجرتةملكلاف
بستكتالةيوهلاةملكةلالدنأبيحوياماذهو،لثامتلاةفصىلإلوألا
اهنيحلوقناننإفنيلثامتمنائيشنوكيامدنعف؛يقئالعقايسيفّالإاهانعم
نيلثامتمامهنوكبةيزيلكنإلاةغللايفنافَصويامهنأيأ،ةيوهنارهُظيامهنإ
)identical(.ةيمستبةصاخلاةيرشبلاتاسرامملابكلذكحلطصملااذهطبتريو
لالخنمو،هتيوهددحناننإف،ًائيشيّمسننيحاننأكلذ،اهفينصتوءايشألا
يتلاءايشألاعمهفينصتربعءيشلاكلذةيهامددحنةيوهللديدحتلااذه
قاطنيفةيوهلافَرُعت،كلذل.ههبشتاليتلاءايشألانمهزييمتو،ههبُشت
.درفلاوةعامجلاو،زيامتلاونارتقالاو،فالتخالاولثامتلاتاقالع
اننإف،اًرشبانرابتعاب،انباهتقالعيفةملكلاةلالدىلإةبسنلاباّمأ
.انّزيمُتيتلاةيساسألاتامسلابانساسحإو،انتيهامبانيعوىلإريشنلاهلمعتسن
راكفألالالخنميتيوهدحتت،)دوصقمةيلاتلاتاملكلاانرايتخاو(راصتخاب
ةيوهنأكلذ.»يسفن«نعاهلمحأيتلاراكفألاو،رخآلاينعاهلمحييتلا
فالتخالاولثامتلاتاقالعنمضدّدحتت،اهلكءايشألالاحوهامك،ناسنإلا
سكعتو.هتدلجينب،اًصوصخ،كلذيفامب،ىرخألاءايشألاعماهشيعييتلا
مهنمهّزيمتو،نيرخآلاصاخشألابناسنإلاطابترا:نينثانيرمأةيرشبلاةيوهلا
لدجلامدتحي،ساسألاروصتلااذهنماًديعبو،كلذعمو.هسفنتقولايف
ةيوهيتأتنيأنم.اهلاغتشاطمنوةيناسنإلاةيوهلاةعيبطنأشيف
؟نورخآلاهبهّصخيرمأاهنأمأ،هتيوهراتخينأهنكميله؟صخشلا
؟اهيفشيعييتلاةئيبلانممأ،صخشلالخادصئاصخنمُّدََمتُْستلهو
له؟يجولويبمأيفاقثمأيركفمأيناحورسيئرلاةيوهلاردصمله
لماوعلامهأيهام؟يعامتجاءانبمأةيعيبطتامسلساكعناةيوهلا
مأتباثرقتسمرمأةيوهلالهو؟صخشلاةيوهليكشتيفةمهاسملا
؟اًيخيراتةيمانيدوةئراطةلأسم

يعسلاماقماذهسيلنكل،ًالوطدادزتنأهذهةلئسألاةمئاقلنكمي



يفكيو.رصاعملاقايسلايفةيوهلاموهفمنأشيفمدتحملالدجلاضفىلإ
تانّوكمنمساسأنّوكمةيوهلانإ:حضاووهامىلإريشننأانه
يفنيعاوونيلعافًافارطأانرابتعابانتبرجتتانّوكمنمو،ةيناسنإلاةيتاذلا
يفةايحلابتيِنُعيتلاتابراقملانمضتتنأًابرغتسمسيل،كلذل.ملاعلا
ةيوهلانأشيفةيناسنإلاةربخلاهّجوتةداعإنعًالاوقأيكبشلاعمتجملا
.يرشبلايسايسلاويداصتقالاويناقتلاماظنلايفةلصاحلاتاريغتلابًةنرتقم
وحنلاىلع،ةيوهلاصوصخبلؤاستلاعميطاعتلاب،لصفلااذهيفموقنسو
اًضيأرظننفوسو.يكبشلاعمتجملافنتكييذلاباطخلاهبشقانييذلا
ةعامجلاامه،ةيوهلااياضقباًقيثوًاطابتراناطبترتامًةداعنيترهاظيف
.يكبشلاعمتجملاشاقنيفصاخوحنىلعنازربتناتللاةفاقثلاو
تاكبشلاةهجاوميفةيوهلا:ًالوأ
نأىرتيتلازلتساكةبراقمىلإ،لوألالصفلايف،زاجيإب،انرشأنأقبس
ةيوهلاةناكممظاعتتو.تاكبشلاعمتجميفةغلابةيمهأذختيةيوهلاقطنم
ةزرابلاةناكملاهذهّدَُعتامك،يكبشلاعمتجملابةفاحلاعاضوألاىلإاًرظن
زلتساكحرشيو.عاضوألاكلتلةيسايسلاوةيعامتجالاةمواقمللٍّامهماًردصم
:ًالئاقكلذ

،ةيوهلانعثحبلاحبصيةيملاعلاروصلاوةطلسلاوةورثلاتاقفدتملاعيف
ىنعمللساسألاردصملا،ةبَستكممأًةدَنْسُم،ةيعامجمأتناكأةيدرف
ةرتفيفىنعملل،ديحولاًانايحأو،ساسألاردصملاةيوهلاحبصت...يعامتجالا
،تاسسؤملاةيعرشللماشعزنبو،تامظنملللماشريمدتبمستتةيخيرات
داعامو.لاوزلاةعيرسةيفاقثلاتاريبعتلاو،ةيعامتجالاتاكرحلامهأراثدناو
مهامىلعاًدامتعالب،هنولعفيامىلإاًدانتساىنعملانوسسؤيسانلا
ًةينبٍديازتمٍوحنىلعذختتانتاعمتجم...هيلعمهنأنونظياموأ،هيلع
.)1(تاذلاوةكبشلانيبيئانثلباقتىلعًةمئاق

عمتجملاتايمانيدلباقتةطيشنةيلدجةوقاهرابتعابانهاهةيوهلامَّدَُقت
نمزلا«رخآ،برتغملاةملوعلا»رخآ«اهرابتعابةيوهلارهظتو.ةعَّلُخملايكبشلا
اًءزجةرات»رخآلا«اذهرهظيو.ًاناكمسيليذلا»قفدلاءاضف«و»ينمزاللا
ىءارتت،ىنعملااذهبو.اهتضبقنمًاّتلفتماًرصنعاًروطو،ةيملاعلاتاكبشلانم
يفنورينيذلاكئلوأفوفصيفاهلمعلمعتميظنتةوقاهرابتعابةيوهلا
لماعةيملاعلاىوقلايفنوريو،مهتيلالقتسانمّدُحيًالماعيكبشلاعمتجملا
طورشديدحتىلعمهتردقنأءالؤهىريامك.مهتايصوصخلديدهت
.مهريصمىلعاهتضبقتمكحأىرخأتاسسؤموًافارطأنأل؛عجارتتمهدوجو



اًعباطدوجولايستكيثيح،ملاعلانمقطانملاهذهيفةيوهلادهاجتو
ءاصقإلاءارجاًرايخسيلينوكلاءاضفلاىلإءامتنالاثيحو،اًمظاعتماًيلحم
،انهنم.ةيملاعلاةيسايسلاوةيداصتقالاوةيناقتلاتاكبشلانميجهنملا
نمناتجتانناترهاظامهامب(ةيرسقلاةيلحملاوةيرسقلاةيملاعلامهاست
دحىلع،ةيوهلاةطلسةيهامرييغتيف،اهتقيرطىلعّلك،)يكبشلاعمتجملا
.زلتساكريبعت

دوعصلا«يكبشلاعمتجملاّزيمتيتلاتامسلانيبنم،اًضيأزلتساكبسحب
،ةملوعلاىدحتتيتلاةيعامجلاةيوهلانعةيوقلاتاريبعتللقاطنلاعساو
.)2(»مهتئيبومهتايحىلعسانلاةرطيسويفاقثلادرفتلاةحلصملةيملاعلا
،اًدجتسماًرمأتسيلةيوهلاةلأسملةيسايسلاةئبعتلانأهيفكشالاّممو
ةوقاهرابتعاب،ةيوهلاخّسرتىدموهيكبشلاعمتجملانأشيفتفاللانكل
تاناقتلاوتاكبشللملوعملاعباطلانممغرلاىلع،ةيسايسوةيعامتجا
نماًديعب،يكبشلاعمتجمللةيناثلاةزيمملاةمسلاامأ.ةيملاعلاقاوسألاو
لماحلاةفصةيموقلاةلودلانادقفيهف،ةثيدحلاةبقحلليخيراتلارايعملا
يفةيوهلاّةيولوأّىلجتت،زلتساكبسحبو.ةيسايسلاةيوهللديحولاكرحملاوأ
يتلاةيعامتجالاتاكرحلانمددعيف،)هدضو(هيفاهتّوقو،يكبشلاعمتجملا
،لمشأدعصىلعمظتنياهنمارًيثكنكل،يموقلاديعصلاىلعاهضعبمظتني
.ةبّعشتُموةددعتمتاكرحلاهذهىدلىنعملاءانبسسأنوكتثيح
تلوانتيتلاتايبدألافلتخم)3(ةيوهلاةطلسهباتكيفزلتساكصّحفتي
اهيلمُتيتلاةَنِعَُْرشملاتايوهلا:يه،ةفلتخمفانصأةثالثّزيميوعوضوملااذه
تاقالعلاوراودألاةينبلاهتيؤرضرفضرغبايجولويديألاوةنميهملاتاسسؤملا
ةنميهلاو،ءاصقإلاوجامدإلاو،ةطلسلاوةوقلاتاقالعاهيفامب،ةيعامتجالا
يفيندملاعمتجملادودحتايوهلاهذهمسرتو.ّهلككلذريربتوعوضخلاو
يتلاةنطاوملاةلأسمةنعرشملاتايوهللةلثمألانيبنمو.صوصخمقايس
مسرتةيوهيهو،اهتاسسؤموةيموقلاةلودلانيناوقنماهانعمدمتست
قلعتياميف،ءاصقإلاوءاندإلاتاقالعددحتو،دلبلليندملاعمتجملادودح
ةمواقملاتايوهلاامأ.ةَنطاوملاقحةيامحوعفانملاوتابجاولاوقوقحلاب
امعمتجميفةنعرشملاتايوهللعوضخلاةضراعمساسأىلعلكشتتف
ءاصقإلاتايلمعنأكلذ؛هلضّرعتتيذلاءاصقإلاةمواقمو،هتاسسؤملو
ّدلوت،امعمتجميف،ةنميهملاىوقلااهضرفتيتلاعاضخإلاوشيمهتلاو
.يندملاعمتجملاتاسسؤمودئاسلاماظنلاةيعرشلةمواقمةيتعامجتايوه
اهئاصقإىلإتّدأيتلاسسألالوحةداعةمواقملاتايوهلاهذهعقوقتتو



اهيفيجولويبلالماعلابكسمتتنأك،دئاسلايندملاعمتجملانماهشيمهتوأ
وأ)ةينثإلاوةينيدلاتايلقألاوأةقبطلا(يخيراتلاوأ)سنجلاوقرِعلا(
ىلع،ةيلاربيللاةيوسنلاةيوهلاعقوقتت،كلذل.)ةيميلقإلاتايلقألا(يفارغجلا
يندملاعمتجملايفعاضخإلاوةرطيسلاوءاصقإلالئاسملوح،لاثملاليبس
.»ةأرملاقوقح«مسابلاضنلاىلإدمعتو،نيسنجلانيبزييمتلاىلعمئاقلا
يفةميقلامكحسْكَعىلعةمواقملاتايوهلمعت،تالاحلاهذهيفو
ىدحتتتايوهلاهذهلثمو.)4(»دودحلاهيفزّزعتيذلاهسفنتقولا
رثكأاهردصودغييكو،فالتخاللاًعمقلقأحبُصتيكيندملاعمتجملاةينب
فنصلااذهنمضدجنةيوسنلاةيوهلاىلإةفاضإو.رخآللًءاندإواًعاستا
يفةيندملاقوقحلاةكرحبةطبترملاةيقيرفألا-ةيكريمألاةيوهلا،كلذك
ةعضاخلاتايلقألالوحتلّكشتيتلاتايوهلانمريثكو،ةدحتملاتايالولا
.ملاعلانادلبفلتخميفةيفارغجلاوةينيدلاوةينثإلاو
ةيعامتجالافارطألاينبت«امدنعاًعورشماهرابتعابةيوهلارهظت،ارًيخأ
ديدحتديُعتةديدجةيوه)اهلةحاتملاةيفاقثلالماوعلاىلإاًدانتسا(ةلعافلا
)5(»هِّلكعمتجملاةينبرييغتىلإ،كلذلالخنمًةيعاس،عمتجملايفاهعضو
ضورفمهنألهادحتتويندملاعمتجملاةيعرشكلذكتايوهلاهذهمواقتو.
تايوهنعفلتختتايوهلاهذهنكل.ةنميهملاتاسسؤملاوتائفلانم
سسأةطاسببسكعتتائفلوحعقوقتتالاهنأامهلوأ:نيرمأيفةمواقملا
ةيوهينبتلب،امعمتجملةنعرشملاتايوهلايفةخسرتملاعوضخلا/ءاصقإلا
اهرابتعابتايوهلاىعستال،ةمواقملاتايوهللًافالخو،امهيناثو،اًمامتةديدج
ىلإىعستلب،دئاسلايندملاعمتجملايفاهلوبقوأاهئاندإىلإعيراشم
،تايوهلانمفنصلااذهلةلثمألانيبنمو.هتّمربعمتجملاةينبرييغت
اًضيأكلذلمشيامبرو،ةيملاعلاةئيبلاةكرحقاطنيفتيُنبيتلاةيوهلا
.يملاعلامالسلاتاكرحءاروفقتيتلاتايوهلا

تايوهلاةيعرشرايهنابيكبشلاعمتجملادوعصمّستي،زلتساكيأريف
ةلودلاليمعجارتو،ةيناقتلاةيمانيدلاوةيداصتقالاةملوعلاءاّرج،ةنعرشملا
)اًصوصخةيوبألاةلئاعلااهيفامب(ةيديلقتلاتاسسؤملانماهريغوةيموقلا
هافرلاميدقتوأ،ةيلعافلاوةيلالقتسالانمًائيشاهيرصانمحنمىلعاهتردقو
نمةنعرشملاتايوهلاةمزأجتنتو.لوبقلاوءالولانامضلمزاللايعامتجالا
نعًاثحب،دارفألااهيلإأجلييتلاةمواقملاتايوهلانمةريثكفانصأراشتنا
مادعناوةطلسلامادعناةلاحلةهجاوميف،ةيلالقتسالاءانبويلحملاىنعملا
راثدنالظيفو،ةيناقتلاوةيداصتقالاةملوعلالظيفاهنوشيعييتلاىنعملا



ام،زلتساكيأريف،ةمواقملاتايوهلاهذهو.رصاعملايعانصلاعمتجملاديلاقت
ميظنتلالواطتيتلاتاديدهتلاهاجت»ةيعافدلعفتادر«الإيه
رايهنالاوةنورملاوكيبشتلاقطنموةملوعلاببسب،يديلقتلايعامتجالا
وأ،»سفنلا«زربتقايسلااذهيفف؛)6(ةيوبألاةلئاعلاتاقالعل)موعزملا(
وأ،»ةكبشلا«هجاوت،ةعّونتمنكتنإو،ةلماشةداضمةوقاهرابتعاب،ةيوهلا
.يملاعلايكبشلاعمتجملا

تايوهلوحتأشنيتلاةيعامتجالاتاكرحلاتاديدهتلاهذهزّفُحت
لكيفّىلجتتامك،ةينيدلاةيلوصألاكلذلمشيو.ةعونتملاكشأبةمواقملا
ةينثإلاتايموقلالمشيامك؛ةيكريمألاةيحيسملاوةيمالسإلانيتيلوصألانم
ةلثمأنعًالضف،يتايفوسلاداحتالارايهناباقعأيفترهدزايتلاكةيولقألاو
ةيقطانملاتاعامجلاو؛ةيكيبيكلاوةينولاتاكلاوةيدركلاتايموقلامضتىرخأ
تاكرحيفءاوس،ينيدملاىوتسملاىلعةيوهللعضوملوحعمتجتيتلا
ىلإونرتةيعجروةعقوقتمبويجوتالزتعميفوأةيمدقتةينيدمةيحالصإ
تاكرحلاهذهروهظدكؤيو.)7(يجراخلاملاعلاناردأنمةعامجلاةيامح
هجويفةيوهىلإشطعتلا،زلتساكبسحب،ةمواقملاتاكرحنماهريغو
.يكبشلاعمتجملا

تايوهلانمفنصلااذهزربي؟اًعورشماهرابتعابةيوهلانعاذامنكل
سانلانمةعومجمّمهحبصيالامدنعو،ةمواقملاتايوهرّذجتتنيح
ضفرلب،يندملاعمتجملايفءاندإلاوجامدنالادرجمنيعضاخلاونيشمهملا
تايوهلانمفنصلااذهنوكيو.هرييغتىلإقوتلاومهظفليذلاعمتجملا
ةيجولويديأفقاومىلعيوطنيو،تاذلليعوهيفوقيمعيسايسعباطاذ
تفقوتاكرحثالث«دوجو،لاثملاليبسىلع،زلتساكدكؤي،كلذل.ةنيابتم
نودرمتملا:)8(»تاينيعستلاةرتفلديدجلايملاعلاماظنلادضحوضوب
يفةينطولاةكرحلاوةينيميلاايشيليملاو،)كيسكملا(سابايشلايفنويتابازلا
نمةكرحلكترهظو.ةينابايلا»ويكيرنيشموأ«ةكرحو،ةدحتملاتايالولا
ةَّمظُنملاةيعامتجالاةايحلايفليدبديدجبولسأمازتلاءاّرجتاكرحلاهذه
لقأعيراشملاتايوهلاهذهنأنممغرلاىلعو.ةكرحلكعقاومبسحب
لاغشنالاقايسيفاهضعبليكشتىرجو،يلاكيدارعباطتاذاهنإف،ًافرطت
امك،يوبألاعمتجملايدحتقايسيفوأ،يملاعلايئيبلاماظنلابديدشلا
اذهيف،فيضننأنكميو.)9(ةيملاعلاةيوسنلاةكرحلايفكلذرهظي
ىلع،تاينيعستلاةياهنيفترهظيتلاةئشانلاةملوعلاةضهانمةكرح،راطإلا
فلاحتلااذهلةفلتخملافارطألاتناكاماذإنّيبتنملاننأنممغرلا



الاهنأمأ،يباجيإوكسامتمكرتشمعورشمبمزتلتضافضفلاويمانيدلا
ةنميهلاوتايموقللةرباعلاةيلامسأرلالاكشأفلتخمةاداعميفىوسكرتشت
يف،يعامتجارّيغتيفلمألانأزلتساكىري،اهلكلاوحألايفو.ةيكريمألا
عيراشمىلإةيمدقتلاةمواقملاتايوهلاليوحتيفنمكي،تامولعملارصع
.)10(يرهوجرييغتقيقحتىلإفدهت

ةيعامتجالاتاكرحلانيبةميمحلاةقالعلاعبارلالصفلايفانضرعدقاّنك
.يكبشلاعمتجملاتاسايسزيمتيتلاتالاصتالاوتامولعملاتاناقتوةديدجلا
اهرابتعابتايوهلاىلعو،ةمواقملاتايوهىلعةمئاقلاتاكرحلاةسارديشتو
نمريثكيفضقانتلااهبوشيةبذاجتمةقالعيهةقالعلاكلتنأب،اًعورشم
ةضراعميفتروطتتايوهبةعوفدملاتاكرحلاَّنأدجن،ةهجنمف.تالاحلا
هتنبيذلاماظنللةضراعم،ةقيقحلايف،يه،»ديدجلايملاعلاماظنلا«
ةيعامتجالاتاكرحلاكلت)اًيئزجلقألاىلع(ريثتسيامنإو.ةيكبشلاةناقتلا
وه،يجولويديألااهعّونتنممغرلاىلع،ةمواقملاتايوهلاىلعةمئاقلا
ةيعامتجالاةباقرلاتايلآككفتيتلابيساوحلانمةكبشيفةوقلاديرجت«
رزاؤتاهنأل،ةملوعلاضفر«يفكرتشتاهنإ.»ةمئاقلايسايسلاليثمتلاو
ةهجنمو.)11(»ةناقتلالجأليتامولعملاعباطلاءافضإضفرتو،ةيلامسأرلا
ةيعامتجالاتاكرحلانيبةقالعلانإف،قباسلالصفلايفانرشأامكو،ىرخأ
اهنأبفصوتنأنكميةديدجلاتالاصتالاوتامولعملاتاناقتوةديدجلا
كلتلةايحلابهييذلانايرشلاّرفوتبيساوحلاتاكبشنأكلذ؛ةيريصم
هذههتثدحأيذلايوقلاريثأتلا«نإف،زلتساكريبعتبسحبو.تاكرحلا
ةناقتللعافلااهمادختساويمالعإلااهروضحنمريبكدحىلإٍتآتاكرحلا
نكمتتىتحساسأرودةديدجلالاصتالاتاناقترودنإ،كلذل...تامولعملا
ضراعتتنأ،يكبشلاعمتجملايف،نكميو.)12(»ءاقبلانمتاكرحلاكلت
وحنىلع،ىرخألابامهتدحاو،نيطبترمنالظيامهنكل،»تاذلا«عم»ةكبشلا«
.دقعم
ةكبشاهرابتعابةيوهلا:اًيناث
ّدلوتتسةذبانتاقاطنمةيكبشلاةناقتلاوةملوعللامَِربَخنملكسيل
ةيعامتجالاتاكرحلايفًافرطهلعجتعورشمةيوهوأةمواقمةيوههيدل
يفينعيالاذهنكل.يغاطلايندملاعمتجملاماظنةذبانمىلإةيعاسلا
ةلباقريغلظتمهيدلةيوهلاءانبتاسرامموأءالؤهتايوهنألباقملا
ىلإةبسنلابىتح،لعفلابو.ةديدجلاتاناقتلاوةملوعلاتايمانيدبرثأتلل
عمتجملايفةدئاسلاتارايتلاةاداعمنممهتيوهنودمتسيالنيذلاكئلوأ



ةلئسأهيفرضحتعضوهنأىلعنهارلاعضولامَهُفينأنكمي،رصاعملا
.اًمامتةرشابمةقيرطب،يصخشلاىوتسملاىلع،دارفألاىلإةبسنلابةيوهلا
امماظنلا«ـبرصاعملاعضولافصوامدنعْزنِدغينوتنأهيلإريشياماذهو
دهشذإ.)13(»ًانرماًيساكعنااًعورشمتاذلاحبصت«ثيح،»يديلقتلادعب
ةيوهلاوىنعملارداصمنمريثكللاًيجيردتًاباجتحارصاعملابرغلاناكس
،ةسناجتملاةيموقلاتافاقثلاو،ةيقالخألاوةينيدلاننسلاكلذيفامب،ةيديلقتلا
ةينهملاتاريسملاو،ةبقاعتملايجأىلعةدتمملاةرقتسملاةيلئاعلارصاوألاو
امةيفارغجةقطنميفرارقتسالاىتحلب،عقوتللةلباقلاىدملاةليوطلا
تاعمتجملايفةيديلقتلاةيوهلاوىنعملارداصمةيمهأتشالتو.ةليوطةدم
مهتيوهاونبييكسانلللاجملايفةحساف،ةرصاعملاةيلامسأرلاةيبرغلا
تناكو.ةيبلسةقيرطبةمئاقلاتايوهلالوبقنمًالدب،ةيساكعناةقيرطب
ءارعشللًايرصحاًصاصتخا»؟نحننم«رارغىلع،قبساميف،ةلئسألا
ةرصاعملاتاعمتجملايفدارفألانإفنآلااّمأ.نيِّدلالاجروةفسالفلاو
.اًيموي»ةايحلابولسأمهتارايتخا«يف،»؟انأنم«لاؤسعقوىلعنوشيعي
اًيلدجاًعباطةيمويلاةايحلاباستكاوديلاقتلايشالتردقب«هنأزنِدغدكؤيو
بولسأمهتارايتخاةضوافمىلإدارفألارارطضادادزي،يملاعلاويلحملانيب
وحنىلعةّمظنملاةايحلاطيطختحبصيو...تارايخلانمةليكشتنيبةايحلا
انشقاناملثمو.)14(»ةيتاذلاةيوهلاءانبيفةيزكرملاةمسلا...نرميساكعنا
نيربتعم،ةيوهللروصتلااذهةثادحلادعباموركفمعّسو،لوألالصفلايف
ىري،سكعلاىلعو.ًاتاتبيقلتلابققحتتالاّهلجوأةيوهلارصانعنأ
يفمهجامدإتاروريسلالخنمسانلاىلعضرُفتةيوهلانأءالؤه
ّكلمتلاتايلمعءانثأيفسانلاهسراميءيشكلذكيهو.ةيعامتجالاتاقالعلا
نأكلذ؛هّايإمهلوادتويعامتجالاباطخلامهديوتدنعاهبنوموقييتلا
تارايخلاوتاقالعلانمدقعمطيلخاهرابتعابىنُبتةيثادحلادعبامةيوهلا
اًرمأةيوهلاتداعامو.ةلخادتموةيزاوتمتاقايسيفاهبىتؤييتلالاعفألاو
دعبامرصعيفتحبصألب،ةرقتسمرصانعاذاًّسلكتماًيعيبطًاتباث
.ةلوحتموهجوأةلاّمحوةضراعو،ةنرموةعنطصمةلأسمةثادحلا

.اهسفنةكبشلاصئاصخاهلةيثادحلادعبامةيوهلانإلوقلانكمي
ةيكبشلاةناقتلاىلإدارفألاذافنةرئادعاستانوكينأًابرغتسمسيلو
زربألعلو.تامسلانمريثكيفنيكرتشمةثادحلادعبامةيوهةرولبو
ةايحلااهباتكيفلكروتيريشهتركذاموهنيرمألانيبماجسنالاطاقن
يتلاةينورتكلإلاتائيبلليعامتجالالاجملاتسردنيح،)15(ةشاشلاىلع



قسانتلافشكيفاًرهاباًحاجنتحجنو،نيمدختسملانمريثكاهلمعتسي
نألكروتىرتو.ةيثادحلادعبامةيوهلاوةيمقرلاتاكبشلانيبموعزملا
رّيغتو.)16(»اًضيأانتاوذرّيغتلب،بسحفانتايحرّيغتالبيساوحلا«
يتلاةديدجلاتاودألابانِّدملالخنم،انتاوذ،ىنعملااذهب،بيساوحلا
ةكبشىلعف.تاذلابوصهَّجوموحنىلع،انتاوذليعامتجالاءانبلالفكت
،يعامتجالالعافتلادعاوقىنُبتو،تاذلاىنُبت«،لكروتلوقتامك،تنرتنإلا
انتاوذعدتبن«نأينعيتنرتنإلاةكبشمدختسننأف؛)17(اًيّقلتىَّقَلُتتالو
يهبوساحلاىلعكتيوهو...هيلعّكنأمعزتامتنأف...لصاوتمٍوحنىلع
ىلإددعتلاوةلويسلاةديدشكتيوهنأكلذ...تتشملاكروضحةلّصحم
،لعفلابو.)18(»ةضافضفدودحاذةيوهلاموهفملعجتيتلاةجردلا
ىلعةيوهلانإف،ةيقوثوموةيدرفوتابثنمةيوهلاهيلعتناكاملًافالخو
.اًراركتواًرارمةعجارملاوعانطصاللةلباقوةددعتم،لكروتاهارتامك،تنرتنإلا
ددعتموفلتخمعباط«تاكبشلاةطاسوبمتتيتلاتاذلاتاسرامملو
نكل،ةلاصألاموهفمبةيوهلانعةميدقلاراكفألاتطبترا...ٍّظشتمورياغتمو
طاقسإِرجيمل...بيرختاميأكلذبّرختتئتفامةيضارتفالابراجتلا
.)19(»اًضيأاهدودحتطرفناوتاذلاتددعتلب،بسحفتاذلاةيزكرم
لاؤسلانإف،يكبشلاعمتجملاتاناقتيفاوسمغنايذلاكئلوأىلإةبسنلابو
نم«لب)?WhoamI(»؟انأنم«سيل،ةيوهلابقلعتياميف،حورطملا
.)Whoamwe?()20(»؟يتاوذ
امةيوهلاعمةيكبشلاطئاسولاتائيبلةينقتلاتامسلانمريثكقفاوتي
يناكماللاعباطلايهتامسلاهذهىلوأو.لكروتهاّنبتتيذلاةيثادحلادعب
يفاًمساحًالماعحبصيليفارغجلاقاطنلاّصلقتيتلاتالاصتالاتاكبشل
)نويناتيلوبومسوكلا(نويملاعلاكئلوأىلإةبسنلابلقألاىلع،ةيوهلاديدحت
ةئيبلايفف.ةيلحملانميضارتفالارارفللةليسولاصتالامهلّرفُوينيذلا
هنكمُييتلانكامأللحبُصي،»@«زمردرجمناسنإلاثيح،ةيضارتفالا
يفةغلابةيمهأ،اهيلع»لوصحلا«هنكمُييتلاءايشألاو،اهيلإ»باهذلا«
وأ،اهنيحهيفدجوييذلا»ناكملا«ةيمهأزواجتت،ةيوهلاديدحتبهتقالع
بلطتيالو،دَّسجُمريغيكبشلالاصتالاَّنإ،اًيناث.هنمرّدحتييذلا»ناكملا«
ّلثمدقيرشبلادسجلاناكو.صاخشألانيبينيتورلالعافتللاًكرتشماًروضح
نّكمتيتلاةطساولانكل،ةيوهلاديدحتلاًرقتسمواًيبسنًاتباثاًساسأًايديلقت
نمتللقناكملاونامزلايفاًعمداسجألادوجونودنملاصتالامايقنم
ةلأسمبستكتو.يعامتجالالعافتلايفةيوهللًةمزالمًةمسهرابتعابهتيمهأ



تالاصتالااهبمستتيتلاةماتعلاباهنارتقاب،ىربكةيمهأدسجلاروضحمدع
مهضعبىرينأبنيبطاختملل،اهمظعميف،تاكبشلاحمستالذإ؛ةيمقرلا
حمالممسريفكولسلاويجراخلارهظملارودنمللقييذلارمألا،اًضعب
سنجلالثم،ةيوهلاتاددحمنأكلذ؛اًقباساًدئاسناكاملًافالخ،ةيوهلا
عوطتيملاماهكاردإنكميال،سابللاونسلاومسجلالكشوةرشبلانولو
نمنورخآلاانلهربخيامبقوثولانكميالاهنيحىتح،اهفشكبرخآلا
.تامولعم

لاصتالايفةماتعلاىلإةفاضإدّسجتلاوناكملابايغحمسينأنكمي
ديسجتو،انتاوذليعامتجالاءانبلايفةنورملاوةيرسلانمقئافردقبيكبشلا
دارفألارودقمبحبصييضارتفالاملاعلايفف؛ةيوهللةيثادحدعباملةبراقملا
هنكنورخآلامهنعررقينأنمًالدب،مهتئيشمقفومهتايوهاونبينأ
.ةيقيزيفلاتافصلاومسجلاوناكملالثم،ةزاحنمتامسىلعءانب،مهتاوذ
،دوسألا/ضيبألاو،رخآلا/انألانيبةيئانثلاتالباقتلا«نأيليابنوريماكظحالو
نمديعبلاينورتكلإلاباطخلاملاعيفرثدنتس،ئراقلا/بتاكلاو،ىثنألا/ركذلاو
نممتتتاراوحلاو،هجونودنمحورتويتأتلئاسرلاف.دعبلاّدشأنيقيلا
،مهتايوهسانلاراتخي،يضارتفالاملاعلايفو...راوحلاُفارطأىُرتنأنود
ةقثلانكميالثيح...ًءانباهفصوباهنوزربيوأاهنوهوشيو،اهبنوبعالتيو
نأسانللنكمي،كلذبناجىلإو.)21(»ةداتعملاملاعملانمَملْعَميأب
َّنأاونمضيو،رسيبةددعتملامهتايوهاوعجارينأو،ةيوهنمرثكأاوراتخي
وأمهمساةنيهريهامردقبالإمهخيراتةنيهردعتمل»مهتاذ«
ةيوهلاوأتاذلاتداعام،ةينبلاهذهراطإيفو.كلذريغوأمهدسج
ةكبشلاتامسبستكتاهتاذةيوهلاتتابلب،بسحفةكبشلاهطسوتتاًرمأ
ةيوهلاسَرامُت،رمعلاوةوقلاةفلتخمتالصواهطبرتيتلادقُعلانمماظن(
.ّيلبقدوجودرجمنوكتالو،اهربع
ام،ةيمدقتةّيعضواهرابتعابةيعضولاهذهنيظحالملانمريثكمّدُقي
ةقبسملاماكحألانمريرحتةادأتمدختسادقةيمقرلاتاكبشلاتماد
اميتبقحيفتدجويتلاتايوهلاتاعومجمتّزيميتلافيحلاوعمقلاو
ـفهاّقلتنًائيش،يكبشلاعمتجملايف،ةيوهلاتسيلو.ةثادحلاوةثادحلالبق
،يقرعلا–ينثإلالصألابةقلعتملاةيطابتعالاتافينصتلا»رهوُجي«وأ»ّعبطي«
اورطيسينأدارفألارودقمبحبصأذإ؛سَّنجملادسجلاويفارغجلاعقوملاو
،يضارتفالاءاضفلامَّدًُقي،اذكهو.مهتيوه/مهتاوذلمهّلثمتطورشىلعاًيناقت
ءاصقإلاءاّرج،اًيخيراتاهباوّصخيتلامهتايوهنمرشبلارِّرحيهرابتعاب



هيلعيوطنتامىلعةنهربلاترجو.عاضخإلاوةرطيسلاتالاحوشيمهتلاو
ةيقرعلاتايلقألاو)22(ءاسنلاىلإةبسنلابةيررحتةقاطنمةيكبشلاةئيبلا
،متعملالاصتالاروضحودسجلاوناكملابايغلحبصيو.)24(نييلثملاو،)23(
ءارمسلاةرشبلاباحصأوءاسنلانيكمتيفغلابرود،ةيكبشلاتائيبلايف
نورخآلامهلدنسينأنمًالدب،نوؤاشيامكمهتايوهةسراممنمنييلثملاو
نأنيقلعملاضعبىأرو.مهعجاضمّضقتوأمهحلاصممدختالتايوه
ماعلاءاضفلانملعجتاذلاعقاوموةيوهلاريرحتيفتاكبشلاةمهاسم
.)25(ًءاندإوةيطارقميدوةيددعترثكأ

ةناقترصعيف،ةيوهلاءانبةيلمعليمدقتلاميوقتلااذهىظحيال
عباطلانممغرلاىلعهنأمهضعبىأرذإ؛لماشعامجإب،تاكبشلا
ءانثأيفتامولعملاةيرسودسجلابايغنإف،ةيلمعلاهذهليمدقتلا
ساسأىلعةمئاقلافيحلاوزييمتلاتالكشمناجلاعيالةيكبشلاتالعافتلا
نأكلذ،اهنمبورهلاحيتيواهيفخيامردقب،يقيقحلاملاعلايفةيوهلا
نمًالاجمجتنييضارتفالاءاضفلاوةثادحلادعبامنيبانهلصاحلابراقتلا
ةيعقاونملصنتلامتي«ثيح،ةسايسلاةعوزنمولامجلاةطرفمّةيوتاذلا
سيساحأدرجمىلإةبرجتلالوحتتو،تاذلاقسانتّتتفتيو،يعقاولاملاعلا
لقتسملاويرهوجلاعقاولابفارتعاللاًضفرعبتتسينيكمتلاثيحو...ةوشنو
.)26(»ةكرتشملاةيلوؤسملاولدابتملادامتعالاتاقالعيفطارخنالاو،نيرخآلل
نيبعطاقتللةيقالخألاتاعبتلانأشيفةلئسأحرطىلإكلذيدؤيو
ّةيلْفُغللجيورتلا«ىلعاًقيلعتو.ةيثادحلادعبامةيوهلاوةيكبشلاتاناقتلا
نسليولاشيمّربعت،»ددعتمويرسونرموحنىلعةيوهلاءانبحيتتيتلا
لصاوتلاةيلمعللئازلاعباطلاوتاذلاكيكفتببستي«نأنماهقلقنع
ساسحإلانعهداعبإو،يداملالعفلانعدرفلالصفيف،ينورتكلإلا
ىلإنورخآراشأامك.)27(»نيرخآلانعةيصخشلاوةيعامتجالاةيلوؤسملاب
ىنعمهيلعغبستيتلارطخلاطورشلاصتالابلسيدسجلابايغَّنأ
ةيصخشلاةدارإلاىلعيمدعلاديكأتلالادتعاىلععّجشتواًرهوجهحنمتو
.)28(دودحنود

يكبشلاعباطلاتاذةيوهلاىلإةهَّجوملاتاداقتنالاهذهنأيفكشال
امك،لدجللةريثمكلذعملظتاهنكل،ةساردلاورظنلاقحتست،عنطصملا
ّلثمت،تنرتنإلالثم،ةيكبشلاطئاسولانإةلئاقلامعازملاعملاحلايه
لعلو.ةيوهلاءانببةقالعلاتاذ،»ةيثادحدعباملا«تاسراممللٍّامهماًعقوم
ةبقحيفةيوهلاعنصيفةسيئرلالماوعلادحأتنرتنإلارابتعاةغلابملانم



نممتتصوصخلااذهيفتاليلحتلاوتاجاتنتسالانأل،ةثادحلادعبام
اًمامتةيشماهتاسراممنمةّدمتسمةيئاكحةلدأىلعطرفملازيكرتلالالخ
براجتلاونيهاربلادكؤتو.تنرتنإلامادختسايفةدئاسلالويملاعمةقالعلاب
نم،ماظتنابتنرتنإلانومدختسينيذلادارفألاددعنأ،اًرخؤمتيرُجأيتلا
زلتساكاًضيأبهذملااذهبهذيو.دودحمددعوه،مهتيوهءانبلجأ
ّلثميةيوهءانبورودةيدأتهبدارملايضارتفالالعافتلا«نأىرييذلا
نأنعًالضف،يضارتفالايعامتجالالصاوتلاتايلمعنمريغالةريغصةبسن
رودلاةيدأتنأدكؤملانمو...ةداعنيقهارملاىدلعيشتتاسرامملاكلت
كلتلاوحألانملاحيأبّلثمتالاهنكل،ةيحومةيعامتجاةبرجتيه
دقو.)29(»مايألاهذهتنرتنإلاىلعيعامتجالالعافتلانمةمهملاةبسنلا
قيرطىلعنورئاسمهوةليدبتايصخشصمقتيفنوقهارملاءالؤهرمتسي
اًحيحصنوكيدقسكعلانكلو،نيدشارنيمدختسمىلإلوحتلاوجضنلا
تايوهلانمةليدبتايوهءادأنعنوثحبينيذلاكئلوأحجنيامبرو.اًضيأ
تايوهلاكلتصمقتيفرارمتسالايف،يقيقحلاملاعلايفمهيلإتدنسأيتلا
نيلماحيضارتفالاملاعلانولخديسانلامظعمنأّالإ.تنرتنإلاةّصنمىلع
هسفنءيشلاو.ةديدجتايوهداجيإىلإنيعاساوسيلوةلمتكمتايوه
يمعينأنكميذإ؛ةيضارتفالاتالماعتلايفّةيلْفُغلاىلعزيكرتلاىلإةبسنلاب
يفو.تنرتنإلاةطاسوبلاصتالاقايسيفةيوهلابقلعتتةمهمةطقنىلع
ّةيلفُغلانأبةيصوصخلاوةباقرلااياضقيفنوصصختملاانّركذيددصلااذه
ينعييكبشلاعمتجملايفطارخنالانأكلذ(ققحتلاليحتسمرمأةقلطملا
)30()رارمتساباًفَّنصُمواًَبقارمنوكتنأو،ةددحمكتيوهنوكتنأةرورضلاب
نوكياًعضوّلثمتنأنكميةيمقرلاتاناقتلانأديكأتلانكمي،هيلعءانبو.
.لبقيذنممهتايوهىلعةرطيسلقأسانلاهيف

ةيكبشلاةعامجلا:ًاثلاث
دقو.ةيوهلاةيضقبةلصلاةقيثو)Community(ةعامجلاةلأسمّدَُعت
ىلع،ةريخألاماوعألايفةعامجلاوتاكبشلانيبةقالعلاشاقنةرئادتعستا
نمةيزيلكنإلاةغللايفCommunityةملكفيرعتبوشياّمممغرلا
تالالدرصاعملاباطخلايفةملكلالمحتنأنكميو.ةيبابضوديقعت
نمةعومجمهيفنطقتناكموأ،يفارغجعقومىلإريشتدقذإ؛ةفلتخم
،كرتشمناكميفنونطقيرشبلانمعمجىلإ،ةقدرثكأامبروأ،رشبلا
ىلإكلذكةملكلاريشتنأنكمُيو.ةنيدممأةدلبمأاٍّيحناكءاوس
ةايحلاطمنوأميقلاوأتامسلاوأةيوهلايفنوكرتشيرشبلانمةعومجم



ةعومجمةعامجلانوكتنأنكميو.)ةيلثملاةينثإلاوأةينيدلاةعامجلالثم(
لثم(ةلدابتملاوأةكرتشملاحلاصملاساسأىلعنوعمتجينيذلاصاخشألانم
نكمُي،كلذبناجىلإ.)نيرصانملاتاعامجوأةيئيبلاوأةيراجتلاةعامجلا
ىلعو.عونتلاةديدشنوكتنأةعامجلادارفأاهيفكرتشييتلاتاسرامملل
رصانعكلمتالطباورىلإريشتنأةعامجةملكلنكمي،لاثملاليبس
دجويال،ماتخلايفو.اهئاضعأنيبةمئاقلالاصتالاةيلمعىوس،اهنيبةكرتشم
اوقحتسيلءاضعألانيبدوستنأبجييتلاةقالعلاةعيبطنأشيفعامجإ
مازتلاةقالعدوجوبلطتتةعامجلانأمهضعبىريو.»ةعامجلا«ةيمست
اهبددحتتةددعتموةمئاد،ةيوقتاسراممورصاوأبةموكحم»ةفيثك«يقالخأ
نأنورخآىريو.ةلوهسباهارعمصفنتالو،ةيوهلاوريياعملاوراودألا
ةيمانيدلاوةيعوطلارصاوألالمشتيتلا»ةمعانلا«تاقالعلامست»ةعامجلا«
.ةكرتشملاةيدرفلاتاجاحلاوحلاصملاىلإةدنتسملاو،ةعجارمللةلباقلا

اذهىلإةعامجلاوةيكبشلاةناقتلانيبةقالعلليلاكشإلاعباطلاعجري
ةيوهلاطبترتو.هلهاجتنكمياليذلاوةلأسملابوشييذلاهلكديقعتلا
تالاصتالاتاناقتتربتعااملاطل،هسفنتقولايفو،ًايوضعًاطابتراةعامجلاب
؛اهعباطاهئاطعإواهيلعظافحلاوتاعامجلانيوكتيفةغلابةيمهأتاذ
نامزلالماعةبلغنيبةنزاوملانأسينيإدلونرأدكأتاينيسمخلايفف
ةبلغنيبيأ(لاصتالاطئاسوهيفدوستعمتجميفناكملالماعةبلغو
ىدملاوحنههّجوتةبلغو،نمزلايفماودلاوةيلحملاوحنلاصتالاهّجوت
يفتاعامجلاديلوتيفةمساحةنزاوميه)ءاضفلاربعةعرسلاوعساولا
نيبفالتخالاىلإكلذنمدوقعدعبيراكسميجراشأو.)31(عمتجملا
كلذو،»ةيرئاعشلا«هتفيظووتامولعملل»لقن«ةادأهرابتعابلاصتالاةفيظو
نيبتامولعملاكراشتاهيفّمتيةيراجةيفاقثةسراممّهنأىلعلاصتالاذخأب
راشأو.)32(»ةفيثكلا«هلاكشأيفًةصاخ،ةعامجلكشتيتلاتاعومجملا
ظفحوءانبيفتاناقتلاهطسوتتيذلالاصتالاةيمهأىلإنيركفملانمريثك
،اهدارفأنيبرشابملصاوتوبرقدجوياليتلاقاطنلاةعساولاتاعامجلا
تاناقتةطاسوبهرصانعلقتنتمهنيبكرتشميزمرماظندجويامنإو
.تالاصتالا

يتلاتاشاقنلايفةغلابةيمهأاهلناكمامتهاللةريثمةلأسماذهحرطي
ةركفلاكلتةدوجومتناكاملاطلو.ةعامجلاوةيكبشلاةناقتلانأشيفتراد
ساسأكيفارغجلابرقلاضيوعتىلعةرداقتالاصتالاّنأاهدافميتلا
صاخشألاودغيال«هنأ1916ماعيفيويدنوجبتكدقو.ةعامجلل



رثأتلانعصخشفقوتيالامك،ّيدامبراقتيفشيعلاباًعمتجم
وأباتكلّكشيدقو.نيرخآلانملايمأباًديعبشيعيهنوكليعامتجالا
كلتنمةيميمحّدشأنوكتولايمألافالآمهلصفترشبنيبةطبارةلاسر
ذنمربونيفلمراثأو.)33(»هتاذفقسلاتحتنوشيعينمطبرتيتلا
عجارتبةطبترملا،ةثيدحلاةيرضحلاةعزنلايدؤتنأةيناكمإاًماع40
يفو.)34(»رواجتنودنمةعامج«روهظىلإ،ةيوضعلاةيعامجلاتاقالعلا
نأىلإةجاحبتاعامجلاتداعام،لقنلاتاناقتويريهامجلالاصتالارصع
اًهجواهدارفأىقالتينأىلإةجاحبالو،دحاوناكميفةدوجومنوكت
ديعصىلع،ةيعامجةيوهسيسأتيفةعابطلارودىلعقيلعتيفو.هجول
يتلاتاعامجلالك«:يلياماًرخؤمنسردنأتكدينيببتك،ةيموقلاةلودلا
نيرشابملالاصتالاوسامتلاىلعةمئاقلاىرقلاطسبأمجحاهمجحيفقوفت
رغصأاهيفامب،ةّمأّيأدارفأنألةلَّيختميه...ةلَّيختمتاعامجيه
شيعتمهكراشتةروصنأعم،مهباوعمسينأىتحوأ،مهوقتلي،ممألا
يفنوشيعياوداعامسانلانأامبو.)35(»مهنمدحاوّلكنهذيفّةيح
وألكشب،تحبصألاصتالاتاناقتنأربتعننأاننكميهنإف،ةدَّحومنكامأ
.ةعامجلاهيفشيعتيذلاناكملا،رخآب

فرُعياميفاًديلاصتالاتاناقتراشتنالنأىلإانرشأ،ىرخأةهجنم
.ثيدحلابرغلايفةعامجلاةيويحهدهشتيذلادمألاليوطلاعجارتلابنآلا
)36(زينوتدنانيدرفرشععساتلانرقلاةياهنذنمعجارتلااذهىلإّنطفتو
تاقالعلانمًالّوحتةيلاربيللاةيلامسأرلاةيعانصلاةلودلاروهظيفىأريذلا
رثكأةيعامتجاتاقالعىلإ،)ةعامجلا(ةَنَصْخَُشملاوةبجاولاةيديلقتلاةيعامجلا
نيرشعلانرقلانمةريخألادوقعلايفو.)عمتجملا(ةيصخشالوةيعوطوةينوناق
تربورىريو.اهقيربدقفتتأدب»ةعامجلا«نإلئاقلاروصتلامخزدادزا
ةسسأمنأ)37(بلقلاتاداعموسوملاباتكلايفهؤالمزوهاللِب
تاينينامثلايف،ةيلامسأرلاةيكالهتسالاةعزنلاوةيلاربيللاةينادرفلاتايجولويديأ
ةميقءاطعإيفطارفإلاءاّرج(تاعامجلاروهظناكمإتضّوق،تاينيعستلاو
،ةماعلاةحلصملاباسحىلع،تاذلاقيقحتوسفانتلاوةيدرفلاتازاجنإلل
يفاهتاذججحلا)38(مانتوبتربورمدختسيو.)ةيندملاةيوهلاونواعتلاو
تايالولايفةيعوطلاةيندملاتايعمجلاىلإنيمضنملادادعأعجارتهقيثوت
لاملاسأر«يفرطخعجارتىلإةراشإيف،ةيضاملاةليلقلادوقعلايفةدحتملا
.)ماعلاعفنلاتاذعيراشملازاجنإلةرفاوتملاتاقاطلاودراوملا(»يعامتجالا
ةلزنمعجارتىلعنيهّبنُم،راذنإلاسرجاوعرقنممارًيثكنأتفاللاو



تاعامجلالعجبةليفكلاتاودألانوددحينممهسفنأمه،ةعامجلا
نإلوقلانكميو.لاصتالاتاناقت:ةثيدحلاطورشلايفةنكمم،»ةيلايخلا«
ةايحلايفدعابتلاةلاحوةيناكملاةلزعلازجاحقرتختاللاصتالاتاناقت
تاناقتمهضعبفّرعو.امهيلععّجُشتوامهزّزُعتامردقب،ةرصاعملاةيعامتجالا
ريرذتوناكملابييغتىلعةردقتاذاهنأب،نويزفلتلااًصوصخ،لاصتالا
فاعضإلاكلذةعامجلافِعُضتاهلعجتيتلاةجردلاىلإ،اهتصخصخوءايشألا
ام،ىنعملااذهبو.ىزغمتاذةعامجءاشنإيفةمهاسملانمًالدب،كلهملا
َقلُطينأقحتستتاناقتلااهداجيإيفمهاستيتلاتاعامجلاكلتتداع
ةعامجلارهظماهل»تاعامجهابشأ«درجمالإيهامف؛ةعامجمسااهيلع
.)39(ةليصألاةعامجلاتامسنمٍواخاهرهوجنكل

.تاشاقنلاهذهقايسيفةيكبشلاةناقتلاوةعامجلاةلأسمعضننأاننكمي
لعافتلاوعمتجملايفجامدنالالبسّرسيتةيمقرلاتاكبشلانأحضاولانمف
سيلبوساحلاةطاسوبلصاوتلانإ«:زنوجفيتسدكؤيامكو.يلصاوتلا
كرحموطيسووةناقتهسفنتقولايفوهلب،بسحفةادأدرجم
ءانبىلعلصاوتلانمبرضلااذهةمهمرصتقتالو.ةيعامتجالاتاقالعلل
يتلاةادألاو،تاقالعلاهيفعقتيذلاناكملاهنأكلذ،ةيعامتجالاتاقالعلا
له:حورطملالاؤسلاو.)40(»ناكملاكلذىلإلوخدللدارفألااهمدختسي
رداقيعامتجالاجامدنالاةيلمعلةيمقرلاتاكبشلاهّرفوتيذلايناقتلاناكملا
مقافتىلإ-سكعلاىلع-يدؤيسهنأمأ،ةيوقتاعامجسيسأتىلع
؟اهفعض
ةيكبشلاةناقتلاهتدهشيذلاراشتنالاومدقتلاّرشُبي،مهضعبىلإةبسنلاب
دوحجلاتيقلةراشبيهو،اهنماضتوةعامجلاجامدناىلإةراضنلاةداعإب
نيذللانويزفلتلاوةعابطلالثم،ةقباسلايريهامجلالاصتالاتاناقتنم
.تنرتنإلاهتّرفويذلايلعافتلاوددعتملالصاوتلاداجيإىلعةردقلاىلإارقتفا
اهفلاحينل،ةقباسلالاصتالاتاناقتلًافالخو،تنرتنإلانأبداقتعالادوسيو
ةيضَرملاراثآلانميفاعتلايفاًضيأةعامجلادعاستسلب،بسحفحاجنلا
:ًالئاقددصلااذهيفزنوجقلعيو.تاناقتلاكلتاهتّفلخيتلا

دعولاكلذوه،لاصتالاتاكبشصوصخبةحورطملالئاسملامهأنيبنم
نمةديدجفانصأبدعولا،تالاحلانمريثكيفو،ةعامجلاىنعمديدجتب
هقئارطلالخنمو،بوساحلاةطاسوبلصاوتلانأودبيو.تاعامجلا
.ةّدبعملاةيتنمسألاقرطلاهنعتزجعاملعفيس،ةعيرسلاةينورتكلإلا
تقّرفتامدعبانتاتشعمجنمبوساحلاةطاسوبلصاوتلاةيلمعاننّكمتسو



.)41(ملاعلاةيقبنعانلزعتنلوحيحصلابردلاىلعانعضتسو.لبُسلاانب
ناكمإودعولااذهةيدجىدمةشقانمدنع،مامتهالامظعمّبصنا
تاعامجلانأيفبيرالو.»ةيضارتفالاةعامجلا«ةلأسمىلع،هققحت
قاطنجراختاعامجيهف:اًرصحتنرتنإلاةكبشىلعةدوجومةيضارتفالا
لعافتلالب،دحاوناكممهعمجيالدارفألتاعمجتيهو،ايفارغجلا
ديربلامئاوقيفمهتكراشملالخنم،اًرصحبوساحلاتاكبشةطاسوب
تاعومجمو،ةشدردلاو،تانّودملاو،نيمدختسملاةددعتملاتالاجملاو،ينورتكلإلا
يفاهروهظريسفتوةركفلاهذهنعريبعتلاتالواحمىلوأنيبنمو.شاقنلا
ثيح،)1993(يضارتفالاعمتجملاذفانلازدلونيردراوهباتكناكةسرامملا
WholeEarthوأ،WELLةيروطسألاةكبشلاداّورنمدئاركهتبرجتىور

LectronicLink،تاعومجميوحتوبوساحلااهطسوتيةيملاعةكبشيهو
ىلإ(كرتشتةيضارتفالاتاعامجلانمةفلتخمبورضدجوتو.ةديدعةيشاقن
طاشنلااهنوكو(لصاوتلاةيلمعةيزكرميف)ةيمقرلاتاكبشلاطّسوتبناج
امك.ُرسيباهنععجارتلاناكمإوةيعوطلاةيوضعلايفو،)دَّدحملاومساحلا
لكشيفال،ةيصخشحلاصميفكرتشتاهنوكبةيضارتفالاتاعامجلازيمتت
.ضورفملامازتلالالاكشأنم

تاميوقتلةضرعةيضارتفالاةعامجلاةرهاظتلظ،اًعَّقوتمناكاملثم
ىلعّبلغتلاةيضارتفالاتاعامجلارودقمبنأاهوديؤمىريذإ؛ةنيابتم
يناكسلادادعتلاوةفاسملاونمزلاداعبأكلذيفامب،داعبألابةقلعتملاليقارعلا
لظيف،اًيصعتسماًرمأ،عقاولاضرأىلع،ةعامجلاققحتنملعجتيتلا
ةثيدحلاندملاوةيموقلالودلايفةدئاسلاةيفارغوميدلاوةيفارغجلاعاضوألا
اًعانقإرثكأٍوحنىلععقاولاضرأىلعةيضارتفالاتاعامجلاققحتتو.)42(
لصاوتلالئاسولضفب،ةعامجلابمازتلالالاكشأنماهريغىلإسايقلاب
نمتاكبشلاهحيتتاملضفبو،تيبلالخادصاخلالاجملايفةحاتملا
نأىلإ،نايحألانمريثكيف،راشيو.ةعاسلارادمىلعنمازتمريغلصاوت
نأل،تاعامجلانماهريغنمرثكأىنعملمحتةيضارتفالاتاعامجلا
صختةيطابتعاوةيضرعلماوعىلإدنتسمريغواًيعوطنوكياهيفطارخنالا
اًضيأمهضعبىريو.)43(بسنلاوأقرعلايفكارتشالاوأيفارغجلابراقتلا
ةحاتُموةنمآوةيوسةئيبيهةيضارتفالاتاعامجللةيمقرلاةئيبلانأ
نوكييذلايقيقحلايداملاملاعلانمًاليدباهنومّدُقيمهكلذل،عيمجلل
بسُحيامو.)44(عيمجللحاتمريغو،نمآريغواًروهدتمهيفماعلاءاضفلا
ًةاواسمرثكأوءاصقإواًزييمتوةيبتارتلقأاهنأوهاًضيأةيضارتفالاتاعامجلل



رهظملابةيوهلاطابترا،اًبلاغ،يدؤيثيح،ةيديلقتلاتاعامجلانمًءاندإو
نيبنمو.ةلماعملاءوسوهاوفألاميمكتوفحجملاءاصقإلاىلإيجراخلا
حامسلايفةيضارتفالاتاعامجلارود،راطإلااذهيفقاُستيتلاججحلا
طسو،نوؤاشييتلاةقيرطلاباهبفيرعتلاوأمهسفنأميدقتبدارفألل
ةددعتمتايصخشمهصّمقتكلذيفامب،ةعامجلالخادةددعتمتالعافت
يفينقتلاطّسوتلاةعيبطنإف،ارًيخأو.)45(مهلولحيامك،ةريغتمو
نمارًيثكرسيأاهنمجورخلاوأاهيفلوخدلالعجتةيضارتفالاتاعامجلا
رسيلااذهنأدكؤملانمو.اهنمجورخلاوأةيقيقحلاتاعامجلايفلوخدلا
ةيلمعليعوطلاعباطلابناجىلإ،تاعامجلاهذهىلإءامتنالازيمُييذلا
ودبتةيضارتفالاتاعامجلالعجي،ةرحلاةبغرلاساسأىلعمتتيتلاءامتنالا
اًصوصخ،رصاعملاقايسلايفةعامجلا»ةلكشم«ـللثمألاّلحلاةلزنميف
اًّيلكةيحضتلانودنم،رايتخالاةيرحوةيلالقتسالانمديزملاسّرُكتاهنأ
.)46(سكعلابسكعلاووأةعامجلابّقلعتلاناكمإب

يفةلمتحملابويعلاوصقنلاهجوأىلإةراشإلاىلإداّقنلاعراس،لباقملايف
بايغوناكملاءافتنانإلوقينمةمثلوألاماقملايفف؛ةيضارتفالاةعامجلا
ناكملايفرّذجتلايلماعناضّوقي،يكبشلالصاوتلاةيلمعلالخ،دّسجتلا
فّوختيو.)47(اهبلاصتالاوةعامجلاةبرجتشيعلنييرورضلادّسجتلاو
تنرتنإلاةكبشربعلصاوتلاناّزيمُتنيتللاةحارلاوةلوهسلانأنمنورخآ
ملاعلايفيندملامازتلالانمصلمتلاديزمىلعنيلمعتسملاناعجشتدق
تقثبنا.)48(ةيعامتجالاةايحلاةصخصخاهقيمعتنعًالضف،يداملا
مهتاءاقلليدعتىلعتنرتنإلايلمعتسمةردقنمةلصتاذتاداقتنا
عيرسلاراشتنالانإذإ؛ةقيضلامهحلاصممئالتلةيعامتجالامهتاحاسمو
رطخلةماعلاحلاصملاتاعامجضّرُعيةنصخشملاحلاصملاتاذتاعامجلل
ةقيضلا،تاعامجلاهذهءاضعألزعنعًالضف،لاوزلاةجردىلإ،ككفتلا
.)49(سناجتمدعوعّونتوفالتخانميقيقحلاملاعلادوسياّمع،اًيبسن
حلاصملاىلعمئاقلايعوطلاءامتنالانيبعمجلانأىلإمُهضعبّهبنو
تامازتلالاناضّوقياهنمجورخلاوتاعامجلاىلإلوخدلاةلوهسوةيصخشلا
دوقعدرجمنمتاقالعلالّوحتنأاهنأشنميتلاةيقالخألاوةيعامتجالا
ُمَِستيتلاّةيلْفُغلانأىلإداقنلاريشي،ارًيخأ.)50(تاعامجىلإةيراجت
ةقثلاوةلءاسملاوةيلوؤسملاسسألخلختةيضارتفالاتاعامجلانمضلعافتلا
يفربميبنسحأو.)51(ىزغملاتاذتاعامجلااهيلعىنُبتيتلاةيعامتجالا
لعافتلانومضملانمهفَّنإ«:هلوقبتاداقتنالانمةعومجملاهذهعمج



اًنسحتدهشتفوسةعامجلانأبّرشبيالتنرتنإلاةكبشىلعيعامتجالا
نأنكميالو،ةريسيةمهمسيلةيقارميقتاذةعامجءانبنإذإ؛ارًيبك
كانهو،ةكبشلاىلعيعامتجالاراوحلامجحةدايزدرجمنيبواهنيبنراقن
ةكبشىلعةدعاقلايهةيناثلاةلأسملانأبداقتعالاىلإانعفديهيجوببس
ىلعيكبشلالاصتاللحجرألارثألانأىلإربميبصلخيو.)52(»تنرتنإلا
ىلإيدؤيسيذلارمألا،»ةعَّرسُمةيددعت«مايقيفهتمهاسموهةعامجلا
مهحلاصملماكتتنيذلادارفألاطباور(»ةمعانلا«تاعامجلاراشتنانمديزم
فادهأىلإاهؤاضعأىعسييتلا(»ةفيثكلا«تاعامجلاعجارتو،)ةيصخشلا
.)ةصاخلامهحلاصمزواجتتةيعامج

حولتتأدبيتلاّةلدألانكل،رسيبلدجلااذهنمءاهتنالانكمُيال
ةيفيكصخي،لمشألاؤسبةقالعىلعنوكتدقتافالخلاهذهنأبيحوت
اميفانرشأدقاّنكو.اهمازتلاوةعامجلاتاسرامميفةيكبشلاتاناقتلاريثأت
يفظحالنو،ةددعتملاوةليدبلاتايوهلاءانببةصاخلاتاسرامملاىلإقبس
ماظتنابكراشتيتلايهةيكبشلاةناقتلايمدختسمنمةلقنأراطإلااذه
يمدختسمنماًدجةليلقةبسننأو،ةضحملاةيضارتفالاتاعامجلاطاشنيف
.)53(ةيضارتفالاتاعامجلايفاًرمتسموًايرصحًاطارخناةطرخنمتنرتنإلا
تنرتنإلليتادألالامعتسالا«:يلاتلاوحنلاىلعتاجاتنتسالاهذهزلتساكصّخُلي
ةيمويلاوةيرسألاوةيلمعلاةايحلاباًقيثوًاطابتراطبترموهو،بلاغلاوه
تاعومجملاوةشدردلافرغنأنممغرلاىلعو...ةكبشلايمدختسمل
يمدختسمنمًالابقإىقلتتناكضارغألاةددعتملاتارمتؤملاوةيرابخإلا
هذهراشتناعمتلءاضتةيعونلاوةيمكلااهتيمهأنإف،ءدبلايفتنرتنإلا
تسيل»ةيضارتفالا«ةعامجلانأوهاذههيلإريشيامو.)54(»ةناقتلا
.ةعامجلاقافآوةيكبشلاةناقتلانيبةقالعلاراوغأربسلبسنألاءاضفلا

نأشيفةيلمأتلاةلئسألاحرطنمعامتجالاءاملعلقتنا،هيلعءانب
ةايحلا«يفتنرتنإلابقلعتتةيقيبطتةساردءارجإىلإةيضارتفالاةعامجلا
دارفألااهبجردييتلاةقيرطلايفرظنلابنوسرادلاانهموقيو.»ةيمويلا
ريثكزكرو.ماعلكشبيعامتجالاويلصاوتلامهطاشنيفةيكبشلاتاناقتلا
طامنأيفريثأتتنرتنإلامادختسالناكاذإةلأسمىلع،صاخلكشب،مهنم
.ةيلعفلاةايحلايفمأةكبشلاىلعناكأ،عمتجملاوةعامجلالايحمازتلالا
نيبطابترادوجوتبثييذلاليلدلاىلعةركابلاتاساردلاضعبترثعو
،يعامتجالاباحسنالاةبسنيفةلجسملاةدايزلاوتنرتنإللديازتملامادختسالا
ةلئاعلاعملصاوتلاراسحناوتنرتنإلامادختسانيبةقالعدوجوىلإةفاضإ



اًديكأت.)55(ةدحولابروعشلاوبائتكالاتالاحعافترانعًالضف،ءاقدصألاو
ّهنأىلإهؤالمزوهيننامرونراشأ،قباستقويفاهيلإاولصوتيتلاجئاتنلل
يتلاةدملالقت،تنرتنإلاةكبشىلعدرفلااهيضمييذلاةدملادايدزاعم
يتلاةدملادايدزانإف،ىرخأةرابعبوأ.هئالمزوهتلئاعوهئاقدصأعماهيضمي
»اًديحواهيضمييتلاةدملاةدايزينعيتنرتنإلاةكبشىلعدرفلااهيضمي
)56(.

هذهعمضراعتتيتلاةلدألانمةريبكةعومجمترهظ،كلذعم
ةيئاصقتساةساردنمةدمتسمتايطعمىلإةدنتسمةساردتصلخو.جئاتنلا
ماعيف»كيفارغويجلانويشان«ةانقبصاخلا»بيولا«عقومراوزلةلماش

ةكراشملاويعامتجالالاملاسأرةدايزيفمهاستتنرتنإلا«نأىلإ1998
ىلعاًدامتعاو.)57(»ةيضارتفالاةعامجلاىلإءامتنالابروعشلاريوطتوةيندملا
،2000ماعيفتيرجأقاطنلاةعساويأرتاعالطتسااهبتداجتايطعُم
مادختسانأ»ةيكريمألاةايحلاوتنرتنإللويبعورشم«اهزجنأةساردتّنيب
وحنىلعمتيءاقدصألاوةلئاعلاعملصاوتلانأىلإرشؤيينورتكلإلاديربلا
جتنتسيو.عساوقاطنىلعمئاقاًمومعيعامتجالالصاوتلانأو،فثكم
لصاوتلاسركتتنرتنإلااهحيتتيتلاتاقيبطتلافلتخم«نأةساردلاوفلؤم
ىلعتنرتنإلامهاستو...هنمصيلقتلانمًالدب،هقاطنعسوتويعامتجالا
وهانهمامتهالاريثيام.)58(»يعامتجالاطاشنلازيزعتيفيباجيإوحن
سحومنوتنرتنإلامادختسانيبطابترادوجومدعتدكأةساردلاهذهنأ
يوابوطلاباطخلانأبيحوييذلارمألا،امصخشىدلماعلاةعامجلا
نماهيدقتنملمؤاشتلايفلغوملاباطخلاو،ةهجنمتنرتنإلاةيلاثمبنيملاحلل
ىدحإريسفتلااذهتززعو.ريغالةغلابملاىلعنامئاق،ىرخأةهج
ملذإ؛ايناطيربيفتنرتنإلامادختساىلعتيرُجأيتلاةمهملاتاساردلا
درفلامادختسايفلقتسملكشبرثؤتتنرتنإلانأتبثتةيفاكّةلدأدجت
تاذىرخأةساردتضفأو.)59(يلصاوتلاطاشنلاهتسراممءانثأيفهتقول
يمدختسمنيبةنراقملل،ةدحتملاتايالولايفتيرجأدقتناكىربكةيمهأ
ةبسنعافترابةقالعىلع«تنرتنإلامادختسانأىلإ،مهريغوتنرتنإلا
ةمهملاةيعامتجالاتالعافتلابو،ةعامجلايفطارخنالاوةيسايسلاةكراشملا
نوتبماهثيكزجنأ،ارًيخأ.)60(»اهجراخمأةكبشلاىلعناكأ،ةديازتملاو
يفةريغصةيحاض()Netvill(لفتانةيحاضبتمتهاةساردنامليويرابو
ةيكبشلاةناقتلانومدختسياوناكنيذلاناكسلانأتّنيب)وتنروتيحاوض
تاكبشىلعوةديعبلاوةطسوتملاةيعامتجالاطباورلاىلعظافحلايفاوحجن



نأةساردلاديفتامك.تنرتنإلانولمعتسيالنيذلاكئلوأنمرثكأ،معدلا
يتلاتامولعملاباًماملإرثكأاوحبصأمهنأامب،لضفأتناكمهراوجبمهتقالع
طاشنيفةكراشملاىلعًالابقإرثكأو،مهعمًالعافترثكأو،مهناريجصخت
ًافالخ«:يلاتلاجاتنتسإلاىلإنامليوونوتبماهجئاتنلاهذهتعفدو.ةعامجلا
لصفتالةديدجلالاصتالاتاناقتنإف،ةسئابلاتاعقوتلاهلجّورتامل
،ةمئاقلاتاعامجلاززعتةيبوساحلاتالاصتالانإلب،تاعامجلانعسانلا
.)61(»اهنعاًبئاغناكعضاوميفمعدلاىلععّجُشتو،لاصتالاميُقتو

ةعامجلاريصمىلإنانئمطالاهناوألقباسلانمنكل،ةيرهوججئاتنهذه
تاساردلامظعمزيكرترصتقي،لاثملاليبسىلعو.يكبشلاعمتجملايف
ةهجوىلعيأ-تنرتنإلامادختسالةيتادألابناوجلاىلع،هالعأةروكذملا
نوكيالدقو.ةيلصاوتلاةيعامتجالامهتاسرامميفتنرتنإللسانلامادختسا
اهبناجيفرمألالوأاًماتاًروهظاًرهاظةعامجلايفتاناقتلاهذهرثأ
،ةيمقرلاتاكبشلاريثأتىدموه،حجرألاىلع،ةيمهأرثكألانكل،يتادألا
ةعامجلاتاسرامماهيفثدحتيتلاةيداملاةئيبلايف،اهتاقيبطتلماكب
هذهلالخنمحوضوبزربيام،لاحيأىلع.)62(اهّايإاهئانبىدمو
ةعامجلاىلإرظنيتابملاعلةيلاثمةليسوّدَُعتتنرتنإلانأوهتاساردلا
هذهنعمجنتيتلاعفانملانأبمزجينأءرمللنكميو.ةكبشاهرابتعاب
نملكراشأو.وحنلااذهىلعةعامجلايفريكفتلاىلعانعجشتةناقتلا
ةاواسمنأىلإاًماعنيرشعنمرثكأذنمرشيفدولكونامليوويراب
نمنأو،هنععافدلابعصيٌرمأاًيفارغجةّزكرتملاةيلحملاتاقالعلابةعامجلا
ةوقلاةتوافتمطباورلانمتاكبشاهنأىلعتاعامجلاىلإرظنننألضفألا
نامليوبتكامكو.)63(اًيناكمةتتشمدقُعنيبطبرتيتلاصاخشألانيب
لاصتالاتاناقتوةحورطألاهذهنيبةقالعلانمهفقوملٍثيدحتيفاًرخؤم
جامدنالاحيتتصاخشألانيبتاقالعلانمتاكبشيهتاعامجلا«:يمقرلا
»ةيعامتجالاةيوهلاوءامتنالابروعشلاو،تامولعملاولدابتملامعدلاويعامتجالا
تيُنبةنصخشمتاكبشلب،نكامأتسيلىنعملااذهبتاعامجلاو.)64(
ةداعإددصبانهنحنو.نوعاونولعافاهذختايتلاتارايخلاىلإاًدانتسا
ال،اهئشنينمتارايخسكعت»ةيكبشةينادرف«اهنأىلعةعامجللفيرعت
.اهبةفاحلادويقلاوأعاضوألا

يف،ارًيبكاًدامتعا،ةنصخشملاتاكبشلالثماهلثم،تاعامجلادمتعت
نيبرمتيتلادراوملاقفدتحيتتيتلاتاناقتلاىلع،اهلاغتشاواهميظنت
ةماعدلا«حبصتلتنرتنإلاتزرب،زلتساكظحالامكو.اهنمفلأتتيتلادقُعلا



هّرفوتيذلامعدلاىلعاذهقبطني.)65(»ةيكبشلاةينادرفللىلثملاةيداملا
امك،ةيضارتفالاتاعمتجمللةزيمملاةلئازلاوةشهلارصاوأللتنرتنإلاةكبش
،اًينامزواًيناكمةعلخنملا،ةيقيقحلارصاوأللةيمانيدلاتاكبشلاىلعقبطني
ىريو.يكبشلاعمتجملايفمهكارحةّدشبنوزيمتينيذلادارفألانمراُدتو
وهةيعامتجالاتاقالعلاءانبيفتنرتنإلاهبعلطضترودمهأ«نأزلتساك
...ةينادرفلاىلعةمئاقلاةيعامتجالاحورلانمديدجطمنقلخيفاهتمهاسم
نكل،ةيكبشلاةينادرفلاجذومنأسسؤياميهتنرتنإلانأكلذينعيالو
اهرابتعابةيكبشلاةينادرفلارشنلمئالملايداملامعدلارفويتنرتنإلارّوطت
اننكمي،رخآىنعمبو.)66(»ةيعامتجالاحورلالاكشأنيبنميهملالكشلا
يفنيطرخنملادارفألانّكمتيتلاىلثملاةليسولايهةيمقرلاةناقتلانإلوقلا
ةادأتنرتنإلادَُعتو.تاعامجلكشيفمهسفنأروصتنميكبشلاعمتجملا
ًالاصتاّبلطتتيكبشلاجذومنألاىلعةمئاقلاةيعامتجالاتاقالعلانأل،ىلثم
دقعلاعالخنانممغرلاىلعو،يدرفكارحقايسيفهيلعظافحلانكمي
ةمساحلاةيتايحلاتاطاشنلاوتاسرامملاو.يناكملاوينامزلا)نيرخآلارشبلايأ(
،نيرخآلاعملصاوتموقّستمزواجتيفاهعّضوتصقانتييكبشلاعمتجملايف
انمدام،اًضيأصقانتيفيهينمزلاعاقيإلانيرخآلاانتكراشمّنأامك
.تقولالاوطعيبللوحوتفمولاّغشاهيفءيشلكتاعمتجميفشيعن
رفوتاهنإف،عالخنالااذهيفمهاستةيمقرلاةناقتلانأنممغرلاىلعو
مهنيعلخنملانيرخآلاعملصاوتلاولاصتالانيمأتبةليفكلالئاسولااًضيأ
.لثامموحنىلعمهتاذ

ةيكبشلاةفاقثلا:اًعبار
،)Community(ةعامجةملكلثماهلثم،)Culture(ةفاقثةملكيوطنت
هذهريشتيلصألااهانعميفو.ةعزانتملاةددعتملايناعملانمةعومجمىلع
ةعارزلاةسرامموأنفوهلوألا:نيطبارتمنيرمأىلإةيزيلكنإلاةملكلا
)cultivation(،طسولاوهيناثلاو)Medium(ثيح،ءايشألاهيفومنتيذلا
نّكمتيتلافورظلاةئيهتCultivationةملكينعتو.اهتياعرواهتيذغتنكمي
ةينيتاللاةملكلاوهنيتملكلانيتاهنملكرذجو.ومنلانمءايشألا

Cultusـلانإفيلاتلابو،ةياعرلاينعتيتلا)Cultivation(ءايشألاةياعروه
كاذنعريبعتلا،ىنعملااذهب،اًذإيه)Culture(ةفاقثلاو.اهبمامتهالاو
يفةيزيلكنإلاةغللاىلإةملكلاهذهتلخداذكهو.هاعرنوهبمتهنيذلا
.نيحلاكلذذنمًالئاهارًيغتريغتوعسوتاهانعمنكل،رشعسماخلانرقلا
طامنأ«وىنعملاةمظنأىلعةلالدللCultureةملكلمعتسننحن،مويلاف



سكعتو،ةيعمجلاةيعامتجالارشبلاتاسراممنعضخمتتيتلا»ةايحلا
ـلانمهفراصو.مهكولسومهماكحأددحتيلاتلابو،مهتاعقوتومهتايولوأ
نمةددحمةعومجماهّنستةيفاقثتايكولسلمشياًعساواًمهف»ةفاقثلا«
ةفاكةينيتورلاةيعامتجالاتاسرامملانمةعومجميأكلذلمشيو.صاخشألا
ريياعملاوميقلاوايلعلالُثملانمةعومجميأو،)المأةَسَْسأَمُمتناكأ(
وأةيزمرلاتاليثمتلانمةعومجميأو،ديلاقتلاوتاداعلاوتادقتعملاو
،تاكولسو،طامنأنمةناقتلافلأتت،اذكهاًفنآهانركذاملكلةيلصاوتلا
،ىلوأةهجنم،ةيفاقثلامظنلاربتُعتنأنكميو.ةيعنصتاجاتنو،زومرو
تاريثأت،ىرخأةهجنم،ربتُعتنأوأ،يزمرلالعفلاويرشبلاكولسللاًجاتن
ةظحالملايستكتو.يزمرلالمعلاوتايكولسلامكلتيفةطراشوةدِّدحم
اهرودبتافاقثلاكلتو،مهتافاقثنوعنصيرشبلاف:ةيمهألاغلاباًدُعبةريخألا
ةيداملاسسألارفوتةفاقثلاهذهتمادام،هيلعمهامرشبلالعجت
روهظنأدقتُعيو.اهنوصوةيعمجلاوةيصخشلاةيوهلاءانبلةمزاللاريياعملاو
.لماكيفاقثلوحتثادحإيفغلابلارثألاهلناكةيمقرلاةيكبشلاةناقتلا
يفةذفانلاةيعامجلابتكلادحألخدمنمّدمتسملاسابتقالااذهاورظنا
:لاجملااذه
يفف.يرجياملكسكعيالًالوقىقبياًيمقرًاملاعنكسناننإلوقلا
ىرتعاتامولعملاتاناقتنماهريغوتنرتنإلاةكبشلضفبو،ةريخألاماوعألا
لمعنوبعلناندعامذإ:ةايحلايفةيساسألاتالاجملانماًددعلوحتلا
انراكتبابيلاسأتلّدبتو،انكالهتساوانلصاوتطمنريغتو،قباسلايفامك
امةماعلاةايحلايفةكراشملاوةسايسلاانمْهفىتح،انّملعتجهانموةفرعملا
نيزختلئاسوودُعبنمتالاصتالاوةبسوحلاتنميه...ناكامكداع
اًدامتعادمتعنانلعجيذلارمألا،ةفاكانتايحيحاونىلعةيمقرلاتانايبلا
يذلارمألا.)نكنملمأكلذلنيكردمانكأ(ةيبوساحلاتاكبشلاىلعارًيبك
.)67(»ةيمقرلاةفاقثلا«هوعدننأنكميامباًّفلغمعمتجملالعج
نكمييتلاةطقنلاددحينأدرفلاىلعبعصلانمهنإف،كلذحصولو
.يكبشلاعمتجملاةفاقثةيهامديدحتلهاعسميفاهنمأدبينأ

اًرشؤمتنرتنإلايمدختسمليفاقثلاليملاذاختاىلعنيثحابلاضعببأد
اذهىوحفىلعتقفاوتبسحفةلقنأنممغرلاىلع،ديعصلااذهىلع
نمزلتساكراشأو.نابسحلايفذخؤينأبجيامىلعىتحوأ،ليملا
ةناقتلاهذهيجتنمميقنمًاقالطناتلّكشتتنرتنإلاةفاقثنأىلإهبناج
حاتفنالاىلعةمئاقتنرتنإلاةفاقثنإف،هيأريفو.لئاوألااهيمدختسمو



نيمدختسملانم»تاقبط«عبرأىلعّةينبمو،يعوطلانواعتلاوةيرحلاو
،ةيضارتفالاتاعامجلاءاضعأو،ةنصارقلاو،ةناقتلابةململاةبخنلا:نيدكؤملا
ةململاةبخنلاةقبطنإف،ةغيصلاهذهبسحبو.)68(لامعألاباحصأو
ةرّذجتملاةينفلاةرادجلاةفاقثاهدّدُحتيتلا...حاتفنالا«ةقبطيهةناقتلاب
يذلايرطفلاريخلابنمؤتةفاقثاهنإ؛ةيملعلاوةيميداكألاطاسوألايف
»ةيرشبلامدقتيفاًسيئراًرصنعهرابتعابيناقتلاويملعلاروطتلاهيلعيوطني
ةفاقثيهف،زلتساكلاًقفو،تنرتنإلاةفاقثنمةيناثلاةقبطلااّمأ.)69(
لكشباونبنيذلاتايجمربلايرّوطمضافضفلكشبعمجتيتلاةنصرقلا
فلتخماوجتنيل،تنرتنإللةيملعلاوةيميداكألاروذجلاىلعينواعتوقّالخ
ةيتحتلاةينبلانآلالكشتيتلاتاقيبطتلاوتالوكوتوربلاوةجمربلاتاغل
ىلإًالوصوو،تاكبشلاىلإ،ينورتكلإلاديربلالثمءايشأنماًءدب،تنرتنإلل
ىريو.ةحوتفملاتايجمربلانماهريغو»سكونيل«لثمحفصتلاجماربفلتخم
ةيرح«:»ةيرحلا«يهةنصرقلاةفاقثيف»ةيمهأرثكألا«ةميقلانأزلتساك
كلتعيزوتةداعإةيرحو،ةفاكةحاتملافراعملاىلعلوصحلاوعادبإلا
ىلإفضأ.)70(»ناصرقلااهراتخيةليسويأربعولكشيأتحتةفرعملا
ةيْكلملاأدبمو،ةيراجتلاةيلقعلاةضهانمو،يوفعلايعوطلانواعتلاميقكلذ
.ةيتاسسؤملاةطلسلاو،ةيراجتلاةيْكلملاتاقالعو،ةيصخشلا

ةفاقثلايهفتنرتنإلاةفاقثلزلتساكاهددحيتلاةثلاثلاةقبطلااّمأ
تنّوكتيتلاةيعامتجالاتاليكشتلانمتقثبنايتلاةيضارتفالاةيتعامجلا
تاكرحلامحرنماهمظعمأشنيتلاو،لئاوألانيمدختسملانمتنرتنإلاىلع
.تاينيتسلارخاوأيفترهظيتلاةليدبلاةايحلاطامنأوةداضملاةيفاقثلا
ةيناقتلاسسألاترفوةنصرقلاةفاقثنأنيحيف«هنأزلتساكىريو
ةيعامتجالااهلاكشأتددحيتلايهةيتعامجلاةفاقثلانإف،تنرتنإلل
عّونتنأنممغرلاىلعهنأىلإريشيو.)71(»اهتامادختساواهتاروريسو
نمةكسامتموأةقّستمةعومجمديدحتنملعجيةيضارتفالاتاعامجلا
تاعامجلاهذهَّنإف،ةبوعصلايفةياغاًرمأاهلكاهيفكرتشتيتلاميقلا
ةميق«يفىلوألاةزيملاّلثمتت:»نييربكنيتكرتشمنيتيفاقثنيتزيم«يفكرتشت
ىلعدرمتتةقيرطب،اًيملاعةلوفكملاريبعتلاةيرحيأ،»يقفألالصاوتلاةيرح
تالاصتالالاجمىلعةيموكحلاتايطارقوريبلاوةيداصتقالاتالتكتلاةنميه
وهو،اًيتاذهَّجوملاكيبشتلا«ةميقيهفةيناثلاةزيملااّمأ.)ةرداصملاوةباقرلا(
رّذعتلاحيفو،تنرتنإلاةكبشىلعهقيرطسسحتىلعصخشيأةردق
كلذبلكشتتل،اهرشنمثنمو،ةصاختايطعمجاتنإىلإءوجللا،كلذ



مظنتلاحيتتةيفاقثةادأ«وهاًيتاذهَّجوملاكيبشتلااذهنإ.»ةكبشلا
ةفاقثيفةريخألاوةعبارلاةقبطلاامأ.)72(»ىنعملاءانبويعامجلالمعلاو
عيراشملاباحصأةفاقث،ةيراجتلاةفاقثلايفزلتساكبسحبلثمتتفتنرتنإلا
تنرتنإلاةناقترشننعنيلوؤسملانيرماغملالاومألاسوؤرباحصأوةيراجتلا
يهفةقبطلاهذهيفةيوازلارجحّدَُعتيتلاميقلااّمأ.هتّمربعمتجملايف
ةلئاطلالاومألابسكنيبعمجلانعًالضف،راكتبالاوةفرعملاوراكفألاميق
اهنإ.ةنهارلاةظحللاذنمىنُبيلبقتسملانأبناميإلاو،ةيرحلاوحاجنلاو
فداهلا»طرُفملاكالهتسالا«ةفاقث؛لمعلاىلعيضَرملالابقإلاولاملاةفاقث
قيقحتةدئافليندملاويعامتجالامازتلالانعفوزعلاو،»يروفلاعابشإلا«ىلإ
مهفصيامك،ةفاقثلاهذهوديرمو.ةيعفنلاتاقالعلاوةيدرفلاتازاجنإلا
:زلتساك
ةدبعنمنوحبُصيو،ةناقتلاىلعنورهدزيذإ،عمتجملانمنورفي
ىلعمهربجيسيذلاامف.يقيقحلاملاعلاعممهلعافترسحنيو،لاومألا
لامعألالاجرنإ؟مهتروصىلعهليكشتنوديعياومادامملاعلابمامتهالا
؛نوعشجوءايبنأونونانفهسفنتقولايفمهتنرتنإلاةكبشىلعنيلماعلا
.)73(ةيناقتلامهتعاربءارويعامتجالامهدّحوتنوفخيمهنأل
:تنرتنإلاةفاقثلّكشتلهذهعبرألاتافاقثلالعافتت،اًضيأزلتساكبسحب
يرشبلامدقتلانأبيطارقونكتناميإنمًاقالطناتنرتنإلاةفاقثلّكشتت«
نولضانينيذلاةنصارقلاتاعامجاهئِشُنتيتلاةناقتلاةطاسوبمتييناسنإلا
تاكبشلالضفبققحتييذلارحلاوحوتفملايناقتلاراكتبالالجأنم
لامعألاباحصألضفبو،عمتجملاليكشتةداعإىلإىعستيتلاةيضارتفالا
.)74(»ديدجداصتقاءانبىلإنيعاسلاو،لاملابحبنيعوفدملا

ةمتهميهف؛تنرتنإلاةفاقثل،اماًعون،اًفلتخمارًيسفتسيرونابيبتمدق
ةسارد«لالخنمكلذبموقتو،تنرتنإلايمدختسملةيسايسلاةفاقثلاديدحتب
ةفلتخمتنرتنإلاملاعيفةدئاسلاتاداقتعالاوفقاوملاوميقلاتناكاذإام
ىلع،كشنودنم،كلذيوطنيو.)75(»عسوألاةيسايسلاةفاقثلانع
نيبواهنيبنراقننأنكمييتلا»عسوألاةيسايسلاةفاقثلا«ـلنّيعملكش
دلانورىلإسيرونليحتببسلااذهلو.تنرتنإلاروهمجىدلةدئاسلاميقلا
غلابنايبيفةحورطألاهذهّلثمتتو،ةيداملادعبامهتحورطأيفتراهلجنإ
ىلإاًدانتسا،ةيبرغلاةيعانصلاةيسايسلاةفاقثلايفةدئاسلاتاهاجتاللرثألا
،سيرونتحّضوامكو.)76(»يملاعلاميقلاحسم«نمةدَمتسمتانايب
براجتلانيبةدوصرملاتافالتخالانأىلإةيداملادعبامةحورطألاريشت



،نيرشعلانرقلالئاوأيفاًيتعرمعلانمتغلبيتلالايجأللةينيوكتلا
نرقلارخاوأيفتثدحيتلا)*(تادالولاةرفطليجاهربخيتلابراجتلاو
؛تاعومجملاهذهيفةيفاقثلاميقلانمنيتفلتخمنيتعومجمتجتنأنيرشعلا
نيرشعلانرقلالئاوأليجاهشاعيتلاةينيوكتلاةبرجتلافصونكميذإ
ةرتفونيتيملاعلانيبرحللةجيتنكلذو،يداملانمألامادعناةبرجتاهنأب
ةبرجتلاتدأ.لماكلكشبةروطتمهافرةلوددوجومدعو،ريبكلاداسكلا
ةصاخةعومجمروهظىلإيداملانامألافرعيمليذلاليجلااذهلةيتفلا
ةيتايحلااياضقللةيولوألا«تطعأ»ةيداملا«ةفاقثلاهذه.ةيفاقثلاميقلانم
مخضتلاضافخناو،ليغشتلاصرفو،ساسألايداصتقالاومنلالثم،ةيديلقتلا
،ةورثلاعيزوتةداعإيفةدمتعملاةيقبطلاةسايسلاو،ينطولانمألاو،يلاملا
ةيطارقوريبلاتاطلسللريدقتلانمديزملاءادبإىلإةفاضإ،هافرلاةلودو
باسحىلع(ةيموقللةريبكةيمهأليجلااذهيلويامك.)77(»ةيسايسلاو
نمكت،ىرخأةرابعبو.ةننقملاةيديلقتلاةيقالخألاوةينيدلاةطلسللو)ةيملاعلا
نمألاقيقحتلوحروحمتتةيلوألاهتامامتهانأيفليجلااذهةيدام
اذهقيقحتيفمهاستيتلاتاسسؤملامعدو،نمآريغملاعيفيداملا
يذلاتادالولاةرفطليجاهضاخيتلاةينيوكتلاةبرجتلا،لباقملايف.نمألا
نمألاوةرفولامضخيفعرعرتلاةبرجتيه،برحلادعبامةرتفيفءاج
نمأللةيساسألااياضقلابليجلااذهةفاقثمتهتال،هيلعءانبو.نييبسنلا
ساسألايداملانمألاّدُِعتيتلاةيداملادعبامميقلابمتهتامردقب،يداملا
»ةايحلاةيعون«ـلربكأاًمامتهايلويليجلااذهنإذإ؛تاّملسملانم
دعباملميقلالمشت،كلذبو.يداملانمألاباسحىلع»تاذلاقيقحت«و
هرفوتيذلاساسألانمألاضوع(ىنعملاىلعيوطنييذلالمعلاةيدام
نيسنجلانيبةاواسملاو،)يداصتقالاومنلاضوع(ةئيبلاةيامحو،)ةفيظولا
ةيوهلاضوع(ةيناتيلوبومسوكلاوأةيملاعلاو،)ةيديلقتلاةيرسألاراودألاضوع(
ةطلسلاضوع(ريبعتلاةيرحوةيناملعلاو،عونتلاءازإبحماستلاو،)ةيموقلا
.)ةيطارقوريبلاوناعذإلانمليدبك(ةيكراشتلاةيطارقميدلاو،)ةينيدلا

لّوحتنمةيئاهنلاةلحرملاةيبرغلاتاعمتجملاشيعت،ةحورطألاهذهلاًقفو
اهتيضرفسيرونميقتو.ةيداملادعبامميقلاىلإةيداملاميقلانملايجألا
ءايرثألا(تنرتنإلايمدختسمصختيتلاةيفارغوميدلاتامولعملاىلإاًدانتسا
ءالؤهةفاقثنوكتنأعقوتننأبانلحمستيتلاو،)بابشلاونوملعتملاو
ةحصىدمرابتخالو.ةميقلا/ةيجولويديألااهتينبيفةيدامدعبامنيلمعتسملا
ىدمبةصاخلاتايطعملانمددعةساردبسيرونموقت،ةيضرفلاهذه



سردتامك.ةيجذومنألاةيدامدعباملافقاوملاعمتنرتنإلايلمعتسمفطاعت
اهيلإرظُنييتلاةيداصتقالاةيرحلانمتنرتنإلايمدختسمضعبفقاوم
بجومبةلودلالّخدتنمو،داصتقالليموكحلاميظنتلانمررحتاهنأىلع
يفةضماغةيتلودلا/ةيداصتقالاميقلاهذهودبت(تاورثلاعيزوتةداعإ
نيمتنملادحأ،لاثملاليبسىلع،دجننأنكميذإ؛ةيداملادعبامةيرظنلا
نععفادمهنكل،داصتقالايفةلودلالّخدتلاًضراعميداملادعبامرايتلاىلإ
.)ةئيبلاةيامحلةلودلالّخدت

ةفاقثلعفلابيهتنرتنإلاةفاقثنأىلإ،ماعلكشب،سيرونتصلخ
،اًمومعبعشلانمةيدامدعبامرثكأحجرألاىلعيهو(ةيدامدعبام
ةيداملادعبامميقلانولمحينيذلامهًةسامحتنرتنإلاعمتجمءاضعأرثكأو
نميمدقتلاسَفَنلاتنرتنإلايمدختسمىلعبلغيو.مهريغنمرثكأ
يلاربيلوينلاجهنلاو،ةيقالخألاةيحانلانميناملعلاهّجوتلاو،ةيعامتجالاةيحانلا
اًمعددشأتنرتنإللنييكريمألانيسمحتملاّنأىرتامك..ةيداصتقالاةيحانلانم
ةينيميلااياضقللاًمعدلقأو،ناكسلاةيقبنمةيمدقتلاةيعامتجالاتاكرحلل
يهةينورتكلإلاةفاقثلانأو،»نييلاربيللا«ـبمهسفنأفصومهيلعبلغيو
ةيحيسملاىلإًاليملقأيهف؛ةدئاسلاةفاقثلانمىتحًةيناملعرثكأ
ةايحلاطامنأعماًحماسترثكأو،ةالصلاةيمهأديكأتىلإًاليملقأو،ةيلوصألا
تنرتنإلايمدختسمنأسيرونىرت،ارًيخأ.ةليدبلاةيرسألاتاقالعلاو
نوضراعمو،ةرحلاقوسلاداصتقالنورصانمحجرألاىلعمهاهلنيسمحتملاو
.داصتقالابرمألاقلعتاذإ،هافرلاةلودوتاباقنلاويموكحلالّخدتلل
:يليامكلذلاًعبتتجتنتساو
ميقعمفطاعتتةينورتكلإلاةفاقثلانأىلإانهّةلدألاريشت،ماعلكشب
يذلارمألا،يداصتقالاويعامتجالانيديعصلاىلع،حماستلاوةيرحلاوحاتفنالا
ودبييتلاةليدبلاةايحلاطامنأو»ةينادرفلا«ـلعسوألاقالخألاسكعيدق
اياضقلاىلعةيناملعلاميقلالّضفتةفاقثاهنإ...تنرتنإلاىلعرهدزتاهنأ
تادقتعملاوةيسنجلاتارايتخالاوةرسألاوجاوزلالثم،ةيديلقتلاةيقالخألا
،»رميهعد،لمعيهعد«ةيلقعسيركتنعًالضف،ةيلوصألاةيحيسملا
.)78(لامعألاوداصتقالايفةلودللدودحمرودبءافتكالاو

نودبيابوروأيفتنرتنإلايمدختسمنأىلعلئالدسيرونمدقتامك
نييداعلاسانلانمرثكأةيدامدعباملاميقلانوّنبتيمهنإذإ؛لثاممرهظمب
مهئارظننمةوارضلقأمهنأنممغرلاىلع،تنرتنإلانومدختسيالنيذلا
.داصتقاللةلودلاهيجوتةضراعميفنييكريمألا



نيتاهلىقبي،نيتفلتخمنيتموهفمنيتغلامهلامعتسانممغرلاىلع
نكميولب(هباشتلاهجوأنمديدعلاتنرتنإلاةفاقثنمنيتفلتخملانيتياورلا
ةيساسأةميقكةيرحلانمنّيعمبرضرشنيفناقفتتامهنأمزجننأ
نمريبكردقىلعكشالبنايوطنتامهو)تنرتنإلايمدختسمةفاقثل
ةفاقثلاةيهامديدحتيفانحاجنناكاذإحضاولاريغنمهنكل.ةقيقحلا
ةناقتللةيفاقثلاتاعبتلابماملإلاانللفكيستنرتنإلاومدختسماهلمحييتلا
.ةعونتمقئارطبةفاقثلا،اهتايلجتفلتخمب،ةيكبشلاةناقتلاكهتنت.ةيكبشلا
ثيح،يكبشلاعمتجملليفاقثلاعضولاريسفتلةنكممةدعلبسدجوتو
لعجلةادأيهةيمقرلاةناقتلانأبلداجننأ،لاثملاليبسىلع،نكمي
قاطنعيسوتو،اًيلحمواًيموقةيفاقثلاقورفلاوحملو،ةسناجتمةيملاعلاةفاقثلا
يف،ةايحلااياوزنمةيوازلكلمشتل؛ةيكالهتسالاوةيهيفرتلاةيكريمألاةفاقثلا
طبترت،ةقباسلالوصفلايفانيأروقبسامكو.ملاعلاناكرأنمنكرلك
دتميو،ةيسايسلاوةيداصتقالاةملوعلاباًقيثوًاطابتراةيمقرلاتالاصتالاةناقت
يذلارودلايفحوضوباذهىلجتي.اًضيأيفاقثلالاجملاىلإطابترالااذه
ةصصختملا،تايموقللةرباعلاةمخضلاتالتكتلامعديفةيمقرلاتاناقتلاهتّدأ
دحلاببلاطتيتلاةيلاربيلوينلاتايمانيدزيزعتيفو،ةددعتملاطئاسولالاجمب
نماًضيأكلذّىلجتيو.ةيفاقثلاتاعانصلايفةينطولاتاموكحلالّخدتنم
ةئيبلايفتانايبلاقفدتةبقارمةلأسمضرتعتيتلاةينقتلاتابوعصلالالخ
اهرابتعاب،ةيمقرةطاسوبمتتيتلاةفاقثلاةملوعبمهضعبيفتحيو.ةيكبشلا
رتلاوّهطخاميفُرظننلو.ةينوكاًميقةيطارقميدلاوةيرحلاميقنملعجت
:يمقرلارصعلايديؤمدحأ،نوتسير
يتفتستكفنتالةيملاعقوسءاشنإددصب...ةثيدحلالاصتالاتاناقتنإ
ىلعةردقلاعيمجللحبصأ،ةأجف...ةيملاعةفاقثةئيهذّختيحارامنأشيف
نييسنرفلاودونهلاونيينيصلانمنييالملاتارشع...ءيشلكىلإلوصولا
،TheHoneymoonersوDallasنيينويزفلتلانيلسلَُسملانودهاشينييوالملاو
ىلع(ةيدايسلاةطلسللمدهلوعمالّكشينأنكمينالسلسمامهو
يفنوكراشينيذلاصاخشألانإ.اهتاذ»CNN«ةانقنمرثكأ)امهتقيرط
مهنكل»سنرب«و»يسبيب«و»نوتينيب«و»انودام«ـلنوتّوصيةيملاعلاتاراوحلا
ريبعتلاةيرحوةيطارقميدلااياضقيفمهولدبنولديهسفنتقولايف
.)79(لاومألاوصاخشألالقنتةيرحو،ةرحلاقاوسألاو
ضرأاهنأبنوتسيراهفصويتلاةيمانيدلانوريثكشيعي،لاحلاةعيبطب
نأانيلعبعصيثيح؛ةيتاذلاةيلالقتساللبيهرنادقفوةيفاقثبابي



.يكبشلاعمتجملايفهذهكةيفاقثعاضوأبرثأتتّالأنكمي»ةيوهلا«نأليختن
عماماًعونضراعتتيتلاةيقطنملاججحلانمىرخأةعومجمدجوت
يفةيمهأرثكألاةيفاقثلاةمسلانأاهباحصأىريو،سناجتلاةحورطأ
وأتيتفتللتاناقتلاهذههمّدُقتيذلامعدلايهةيكبشلاتاناقتلا
لئاسوبةقلعتملاةيفاقثلاةيمهألاتاذءايشألارثكأدََمتُْستو.يفاقثلاّيظشتلا
مالعإلالئاسوليريهامجلاعباطلانم،تنرتنإلاروهظىلعةقباسلالاصتالا
لئاسوتبلجو.يريهامجيعوءانبوةعساوريهامجباذتجاىلعةرداقلا
مامتها)ينويزفلتلايعاذإلاثبلاودوويلوهامنيسوفحصلا(هذهمالعإلا
،هوعمسوأهودهاشوأهسفنءيشلااوأرقنيذلاسانلانمريبكددع
لئاسوةردقو.اًبيرقتهتاذتقولايف،هسفنردصملانمو،هسفنلكشلاب
ةيمهأتاذاهلعجاميههئانبوعساولاروهمجلاعمجىلعهذهلاصتالا
امك.)نينلعمللهعيبنكمأيريهامجلامامتهالانأل(تاعانصكةيداصتقا
ةيمهأكلذكتبستكاوةياعدلاوةرادإللتاودأكةيسايسةيمهأتبتستكا
طاشنلاويزمرلالعافتلاوىنعملاتاموظنمليكشتلرداصماهرابتعابةيفاقث
.يعامتجالا

وأىنعملااذهب،ةرداقةينقتتايصوصخةيمقرلامالعإلالئاسولنإلاقي
تنرتنإلاّنأدكؤملانمو.ةيريهامجلامالعإلالئاسوجذومنأضيوقتىلع،كاذ
نكل،ريهامجلانمديازتمددعىلإلصتاهنأىنعمب،ةيريهامجمالعإةليسو
يف،اهسفنءايشألابةرورضلاباهلكمتهتالاهينبتيتلاةيريهامجلاةدعاقلا
ةمَّمصمةناقتلاهذهلةينقتلاصئاصخلانإف،هنايبقبسامكو.هسفنتقولا
بابسألكلذو،دارفألاةبغربسحب،يفاقثلاكالهتسالافييكتبحمستةقيرطب
اهعيزوتوتايطعملاجاتنإيتيلمعيفةيزكرماللاةسايسدامتعا،ًالوأ:ةدع
جاتنإىلإىدأيذلارمألا،ضعبباهضعبةطبترملاةيصخشلابيساوحلاىلع
ةديعبةددعتمرداصماهرفوتيتلاةعونتملاةيفاقثلاداوملانملئاهٍّمك
ليدعتلاوخاسنتسالاتايلمعةيفاقثلاداوملاةنمقرّرسُيت،اًيناث.ةيزكرملانم
ملةقيرطبةكبشلايفاهليبسدجتداوملاكلتلعجيامب،عيزوتلاوكالتمالاو
ديازتمردقبدارفأللةيمقرلاتاهجاولاحمست،ًاثلاث.يلصألااهجتنماهدصقي
فنصبمكحتلاو،تارارقلاذاختاو،ةلضفملاداوملارايتخايفةيرحلانم
ةليسولاهذهلةنمازتملاريغةعيبطلاحمست،اًعبار.ةدراولاةيفاقثلاتامولعملا
ىتمةحاتملاةيفاقثلاداوملايّقلتيفةكراشملاب،اًيفارغجنيتتشملا،نيمدختسملل
ضرع«اهضرفيناكيتلادودحلازواجتاًضيأةنمقرلاتّرسي،اًسماخ.اوؤاش
داوملانمدودحمردقثببىوسحمسيالناكيذلارفاوتملا»قاطنلا



عفتراو،ةانق500غلبملاعلاىوتسمىلعةينويزفلتلاتاونقلاددع(ةيفاقثلا
ىلعةيرابخإلاعقاوملاددعفعاضتو،ةيمقرلاةيعاذإلاتاطحملاددع
.ىرخأةرمعستييدرفلارايتخالاشماهلعجيذلارمألا،)خلإ...تنرتنإلا

نكمملانمف؛هذهّيظشتلاةيمانيدلةنكمملاتاريسفتلانمددعكلانه
ةكبشببسبريهامجلاةبسنعجارتبةقلعتملاتاءاعدالانوكتنأًالثم
ةيفاقثلاتاسسؤملاتناكو.ريبكدحىلإاهيفاًغلابمتاءاعدا،تنرتنإلا
ىوتحملاىلعاهترطيسماكحإىلإتعراسدقةقالمعلاةيلودلاةيمالعإلاو
نكيامهمهنأتاسسؤملاكلتكاردإىلإةرطيسلاهذهدوعتو.ينورتكلإلا
روهمجلاىلعوةيريهامجلاةفاقثلامجحىلعتنرتنإلاهحرطييذلاديدهتلا
ملاعلاىلعاهترطيسةدايزلربكأةصرفىلإريشيديدهتلااذهنإف،مخضلا
ىلعهنأّيظشتلاةحورطأداّقنىريكلذل.ةرطيسلاهذهعيونتويفاقثلا
كالهتسالاوجاتنإلاعيونتىلعةيمقرلاتاكبشللةينقتلاةردقلانممغرلا
ةليسولاهذهحبصتنأناكمإبتالاصتالليسايسلاداصتقالايشي،نييفاقثلا
رمىلعترطيسيتلااهتاذتاسسؤملاوحلاصملاباحصأةنميهتحت
مظعمنأامك،لبقيذنمرثكأةيريهامجلاةفاقثلاىلعخيراتلا
اهنأىلعتنرتنإلاعم،نايحألابلغأيف،نوطاعتيستنرتنإلايمدختسم
ةداعإّيظشتلاينعي،ريدقترثكأىلعو.ةيريهامجلاةفاقثللىرخأةليسو
ةزهاجو،قدألكشبةددحمةصوصخمقاوسألكشيفريهامجلاميظنت
.ةيصخشلاتابغرلاوتاجاحلاعمةّفيكتمةيقيوستتايجيتارتسال
نيذلاكئلوأفوفصيفىتحةحورطألاهذهجئاتنميوقتيفاًنيابتدجن
راثدناةدهاشمبديعسمهضعبف؛ّيظشتلاةحورطألوبقلةيلباقرثكأمه
ةيبعشلاةفاقثلابلساًيعانصواًفئازاًجتنماهنوّدعيو،ةيريهامجلاةفاقثلا
ةهفاتلاضورعللةياعدزاهجوةعلسىلإاهلّوحو،اهتماركواهعّونتواهتلاصأ
فاعضإوفئازلايعولارشننعًالضف،حورللةرمدملاةيهيفرتلاجماربلاو
لئاسولارفوتتنرتنإلانإف،هذهرظنلاةهجونمو.يسايسلانيكمتلا
،ةيعلسلاريغوةعّونتملاوةليصألاةيفاقثلاتاسرامملاولاكشألارشنبةليفكلا
يناقتلاةفاقثلاّيظشتيفنوريثكىري،ىرخأةهجنمو.لئاهوحنىلع
تنرتنإلاموقتو.ةكرتشملاةفاقثلاانلاهحيتتنأنكمييتلالئاضفللارًيمدت
فييكتلانمنّيعمدحبحمسيام،ةطاسونودنمواًيئاقلتةفاقثلاميدقتب
تاسرامملافلتخمىلععالطالاىلعانتردقنمناّدُحينيذللاةنصخشلاو
براجتةشياعمصرفضيوقتىلإكلذيدؤيامك.ةينفلالامعألاوةيفاقثلا
نمو.كرتشملاماعلاريخلابمامتهالاىعرتنأاهنأشنمةكرتشمةيفاقث



»انأيتفيحص«ىلإةيمويلاةفيحصلالّوحيتنرتنإلانإف،هذهرظنلاةهجو
رهدزتءاضفال،ةيصخشلاانتارايتخالراركتدرجمةفاقثلاحبصتثيحب،
،ةفاقثلاتداعامو.اًعماهّملعتنواهكراشتنيتلاتاسرامملاوديلاقتلاهيف
لب،ةكرتشمٍناعمتاموظنميفسانلانمريثكبانعمجياًرمأ،ىنعملااذهب
.حلاصموتارايخنمانسفنألهانررقامءاّرجنيرخآلانعانلزعتتحبصأ
ةفاقثرشنلىلثملاةادألايه،هذهرظنلاةهجونم،تنرتنإلا،كلذل
ةفاقثلاهذهنأتاقرافملانمو.ةقامحلاوةيسجرنلاوةيرذجلاةينادرفلا
يتلاتارايخللّالإدوجوالذإ؛ةفاقثلاىّمسيءيشلدوجوالهنأضرتفت
.اهبعلطضيوةيّرحبدرفلااهددحي

امهترظنويفاقثلاّيظشتلاويفاقثلاسناجتلاَيتحورطأضراعتلّكشي
عفدتنأنكمييتلا)اهرثكأامو(تاضقانتلادحأ،ةيفاقثلاةلأسمللةفلتخملا
سردننأاننكميو.ةرمثمةسارديكبشلاعمتجملاةفاقثةلأسمةساردوحن
ةفاقثساسألابةفاقثلاهذهتناكاذإديدحتصختيتلالئاسملانماًددع
لئاسمنعًالضف،)زلتساكريبعتقفو(ةيوبأللةضهانمةفاقثمأةيوبأ
لمعلايفطارخنالاىلععجشتتناكاذإيكبشلاعمتجملاةفاقثصخت
يتلاىرخألالئاسملانمديدعلاكلانهو.كلذضهانتمأيندملاويسايسلا
لكشملااًضيأكلانه،ةريثكلالئاسملاهذهنيبنمو.شاقنللاهحرطنكمي
ةلباقوةلقتسم(ٌراثآةيكبشلاةناقتللناكاذإديدحتيفّلثمتملاو،ّحلملا
تافاقثلاهذهريثأتناكاذإوأ،اهيفدجوتيتلاتافاقثلاىلع)سايقلل
.يعامتجالكشيفتاناقتلاهذهماكحإيفمساحلالماعلاوهاهتاذ
يصعتستةلأسميكبشلاعمتجملايفةفاقثلاةلأسمنأيهلوقلاةصالخو
لظتو.اهروطتنمةركبملاةلحرملاهذهيفاًصوصخ،قيقدلاليلحتلاىلع
هذهىلإرظنلاىلعانتردقةنيهرةحضاوتاباجإداجيإىلعانتردق
ةيوهلاةلأسميفمسحلاّنإف،كلذعمو.اهجراخنماهلكتايمانيدلا
.اًضيأةفاقثلاةلأسميفمسحلاةلواحم،لقألاىلع،ّبلطتي
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دلويذلاليجلاوه)BabyBornGenerax(تادالولاةرفطليج)*(
يلاوح،ةيلامشلااكريمأناّكسنماًساسأاًءزجلّكشيو،1964و1946نيب
مهيلعّزكرتاماًبلاغو،داصتقالايفاًمهماًرثأمهللعجيامم،ةئملايف20
.]عجارملا[لامعألاططخوقيوستلاتالمح
)77(Norris,DigitalDivide,p.199.
)78(Norris,DigitalDivide,p.210.
)79(W.Wriston,TwilightofSovereignty:HowtheInformation

RevolutionisTransformingourWorld)NewYork:Scribner’s,
1992(.
ةمتاخ
اًقفو،فرصتن،ةبغرلامضخيفو،نايحألاضعبيف«:دراكولفيزوجلوقي
حبصيسءيشلاكلذنإف،انتبغربسحبًائيشانيّمساذإاننأهدافمداقتعال
طباورلاةيمستىلإليملاىلإانهبتاكلاريشيو.)1(»هانيّمساملاًديسجت



هيلإراشأيذلاداقتعالانكل،»ةيضارتفالاتاعامجلا«ـبةيمقرلاتاعمجتلاو
راتخناننإف،ًالفطيّمسنامدنعنحنف.اًضيأيكبشلاعمتجملاةحورطأبقلعتي
نمحبصيتقولارورمعمو،هيلعودغيللفطلاربكينألمأناًمسا
نألمأن،ةيادبلايفف.رخآاًمساًالماحلفطلاليختننأانيلعليحتسملا
يفتكتالءامسألاف.هَمساُلفطلاحبصيفاطملارخآيفوَلفطلاُمسالاحبصي
نإاًضيألوقلااننكميو.اًضيأفاصوألاضعبضرفتلبفصولادرجمب
.اًضيأةيلمعفئاظواهللب،ةمصودرجمتسيليهف:اًيئادأاًبناجءامسألل
نأربتعتيتلايكبشلاعمتجملاةحورطأرابتعالابذخأننأانهمهملانمو
عساوقاطنربع،يرشبلاميظنتللساسألايناقتلاجذومنألاتحبصأتاكبشلا
لوقلاةصالخو.لاجملااذهيفةيداصتقالاوةيسايسلاوةيعامتجالاةايحلانم
فصتتناكنإ»يكبشلاعمتجملا«ةيمستىلإرظننّالأيغبنيهنأانه
اًضيأرابتعالابذخأننأبجيلب،بسحفرصاعملاعمتجملاصئاصخةقدب
فصودرجمالةلعافةفيظواهرابتعاب،ةيمستلاهذهلةيلئاسولاةفيظولا
.اًيلاحةيراجلاةيخيراتلاتايمانيدللدياحم
فصويفيكبشلاجذومنألاحاجنىدمميوقتلوألارابتعالايعدتسي
انتايحيفةسيئرلاتاسرامملامظعممهُفيلهف.هيفشيعنيذلاعمتجملا
اًقفو،هجولمكأىلع،انتاسسؤموانتاقالعوةيداصتقالاوةيسايسلاوةيعامتجالا
تاقالعلاوتاسرامملاهذهليكشتديُعألهو؟يكبشلاجذومنألاماكحأل
دقُعنمةنّوكتمتاكبشنيبةعّزومتاقفدتلكشذخأتلتاسسؤملاو
لاصتالاوتامولعملاتاناقتّدَُعتلهو؟ةبعشتمةدعطباورةطاسوبةلصتم
تغلبلهو؟هذهليكشتلاةداعإةيلمعيفيروحمرودتاذةيكبشلا
يذلادحلاىلإ،ةفاثكلاولومشلانمىوصقلاتايوتسملاتايمانيدلاهذه
؟تاعمتجملانمديدجلاطمنلااذهرهوجاهرابتعابحمسي

ةقباسةباجإلانأبرارقإلا،ةطاسبب،يهةلئسألاهذهنعةباجإملسأنإ
افرينيمةموب«نأ،ءامظعلاةثيدحلاةفسلفلاداوردحأ،لغيهراشأو.اهناوأل
نكميالهنأانهدصقيو.)2(»قسغلادنعّالإّقلحتلاهتحنجأدرفتال
يأ،هارجمرييغتلااذهذخأينأدعبّالإيخيراترييغتبىنُعتةيرظنجاتنإ
نأنكميال،سايقملااذهبسحبو.اهعولطدنعالهسمشبرغتنأدعب
.هناوألقباسمكحلانأل،اهئطخوأيكبشلاعمتجملاةحورطأةيباوصبمكحن
سيلةبسانمتناكنإةيمستلاهذهىلعمكحلانإف،اهلكلاوحألايفو
الهنإف،ليلحتلااذهةهاجونممغرلاىلعو.خيراتلاىلإلب،انيلإًالوكوم
اهلهجنلئاسمبماملإلاانلحيتتيكبشلاعمتجملاةحورطأنأةيضرفعمىفانتي



.يلاحلاانعضونع
صئاصخسمخيكبشلاعمتجملانأشيفزلتساكةيرظنتددح،ريكذتلل
تامولعملاتاكبشراشتنانعاهنملكمجنو،رصاعملاعضوللةيئاهن
:لاصتالاتاناقتو
داصتقاىلإةعانصلاىلعمئاقداصتقانميلامسأرلاداصتقالالوحتـ
.تامولعملاىلعمئاق
جذومنألاقفويملاعلاديعصلاىلعيلامسأرلايداصتقالاطاشنلاميظنتـ
.يكبشلا

يتلاتاناقتلاقفواًيناكمواًينامزيرشبلاطاشنلاميظنتهيجوتةداعإـ
.ةعساشتافاسمربعينآلالصاوتلاحيتت

ةرطيسلاوتاكبشلاىلإلوصولاىلعةردقلاساسأىلعةطلسلاعيزوتـ
.تاقفدتلاىلع
ّىطختتيتلاتاكبشلاو،ناكملابةطبترملاةيرشبلاةيوهلانيبرتوتلاـ
.ةيناكملازجاوحلا

؟انلوحنمثدحيامىلعاًرشؤمتايصاخلاهذهذختننأنكميله
،نكل،هناوألاًقباسيئاهنلكشب»يكبشلاعمتجملا«ةيمسترارقإودبيدق
لوقننأنكمي،ةقباسلالوصفلايفتايطعمنمهنايبقبساملالخنم
نماننّكمُت،يلمععباطتاذةيفصوةيوغلتاودأانلّرفوتةياورلاهذهنإ
ةيداصتقالاوةيسايسلاوةيعامتجالاتايمانيدلانمةعساوةعومجمنعريبعتلا
.ةرصاعملا

مدقتملاملاعلانمةفرتملاتاعمتجملايف،ةيمقرلاتاناقتلاتئتفام
تديُعأو.ةيمويلاةايحللةيرورضلاةيتحتلاةينبلالّكشت،لقألاىلعًايداصتقا
ليومتلا(ةيلامسأرلاتاداصتقالااهيلعموقتيتلاةسيئرلاسسألاةلكيه
تاداصتقالاهذهو،ريبكٍدحىلإ،يملاعلاىوتسملاىلع)كالهتسالاوجاتنإلاو
داعأو.اًمومع»ةفرعملاىلعةمئاق«وأ،»ةديدج«اهنأىلعاهسفنّليختت
لمعلاليكشتديُعأو،تاكبشلكشيفهتينبميمصتتاسسؤملانمديدعلا
امك.ةحضاوريغلازتالكلذجئاتننأعم،هسفنجذومنألاقفوةلامعلاو
ةدايسلاتاذةيموقلالودلانمةيسايسلاةطلسلاراكتحاةلأسمتعضخ
جذومنأللاًقفو،ةيلحملاوةيملاعلاةمكوحلابيلاسأدامتعالضفبتاليدعتل
جذومنأللاًعبتتمظتنايتلاةديدجلاةيعامتجالاتاكرحلاتحبصأو.يكبشلا
.ةيموقلادودحلاربعواًيلحمًةزرابًةيسايسًةوق،هتاناقتمادختسابو،يكبشلا
لودلالخادةلعافلاتاسسؤملاوةيديلقتلاةيسايسلاتاهجلاتّفيكتو



َشامتيملاذهنكل،اهحلاصموتاكبشلاجازمعماًضيأةيلامسأرلاةيلاربيللا
ديدحتىلعةردقلاوتاكبشلاىلإذافنلاّدَُعيو.يطارقميدلامدقتلاعمًامئاد
ماظنلاتازيمددحتيتلاةمهملاتارشؤملانمتامولعمنماهيفقفدتيام
ةضهانمنأىلعّةلدأ،ودبيامىلع،اًضيأدجوتو.اًيملاعواًيلحم،هبويعو
ويلامسأراهيلعنميُهييتلاةيسايسلاوةيداصتقالاتاكبشلاةملوع
.اهلكملاعلاءاحنأيفةيسايسلاةيوهللٍّامهماًردصمتحبصألامشلا/برغلا
قايسلايف،ةفاقثلاوةعامجللةّمهماًهجوأنأاًضيأانفشتكا،ةياهنلايفو
.يكبشلاجذومنألامادختساب،لعافلاربسلانمديزملةلباقهجوأيه،رصاعملا
ةيفصوةميقلمحتيكبشلاعمتجملاةحورطأنأاًيلجودبي،ىنعملااذهبو
.طرفمحومطنماهلامببسبعضوتّالأيغبني،هيلعًءانبو.ةريبك

هذهةوقىلعةقداصملايفًالادتعاحومطلااذهّبلطتي،كلذعم
يفةلمعتسملاتاحلطصملانإف،هنايبقبسامكو.ءايشألاريسفتيفةيرظنلا
لب،بسحفدوجوموهامفصوبيفتكتاليكبشلاعمتجملاةحورطأ
ةغلتّقشو.نوكينأبجياموأ،نوكيدقاملتاعقوتىلإكلذزواجتت
،يبعشلاويمسرلانييوتسملاىلع،رصاعملاباطخلايفاهقيرطتاكبشلا
تاكبشلاىلإةراشإلا،هسفنزلتساككلذيفنمب،نوفقثملاأدبو.مزاحتابثب
لكش«اًضيأاهنكل،هبفارتعالابجييعامتجاعقاودرجمتسيلاهنأىلع
هتّمربيعامتجالاماظنلاىنُبينأ،بجيىرحألابوأ،نكمي،»ىمسأيميظنت
وهيذلايعنصلاجاتنلااذهعيبطتوهانهيرجيامو.)3(هلاًقفو
الهنإف،يكبشلاعمتجملاةيرظنيفو.لامكلابراقياًسايقمهذاختاوتاكبشلا
يفو.اهمينصتواهئييشتمتيلب،اهتامسديدحتوتاكبشلافيرعتبىفتكي
يف،اًيجولويديأًىحنميكبشلاعمتجملابقلعتملاباطخلاذختي،ددصلااذه
.ضحملايعامتجالاىحنملاعمٍضراعت

ةفيظولايامرفوتسيركفصي،»تامولعملاعمتجم«ةغالبهليلحتيفو
:يلاتلاوحنلاىلع،مساللةيجولويديألا

ةيمانيدلاتززعدقتناكتامولعملاعمتجمزوربمعدتيتلاججحلا
تاقالعلاميظنتةداعإيفةمهاسملالالخنم،اهللاثتمالانومعزييتلا
تاليلحتلاتناكو.اهب»فارتعالا«دّرجمنوعّدييتلاةيداصتقالاةيعامتجالا
دقروطتوومنةلاحيفتامولعملاعمتجمنأّمعزتيتلاةيعانصلادعبام
نإلوقلاو.ديدجلايعامتجالا»عقاولا«اذهروهظيفاهتاذيهتمهاس
يعامتجالاروطتلاعفد،اهلةباجتسالابجيوةيقيقحتاريغتلاهذه
.)4(نّيعمهاجتايفيداصتقالاو



ريشت»ةرينتسملا«ةيبعشلاوةيمسرلاتاباطخلارخآلةفطاخلاةءارقلاىتح
)انهاًدمعنيجودزمنيبمسالاعضنو(»يكبشلاعمتجملا«ةغالبنأىلإ
سيل»يكبشلاعمتجملا«نأكلذ؛ةلثاممةيجولويديأةفيظوباًيلاحعلطضت
ىلعو.كلذكمَكْحُمباطخوهلب،ةنّيعمتامسىلإليُحتةيمستدرجم
ةيعامتجالاتايمانيدلانمةعومجمىلإةليحمودبتةيمستلانأنممغرلا
رودطبضييذلاويرانيسلا،رمألاعقاويف،مّدقتاهنإف،بسحفةرصاعملا
،ريكفتلااندعاسيو.هطورشوهتاّعلطتو،اننيبراوحلاريياعمو،انمفرطلك
يفريثكمهفيف-تاقفدتلاوطباورلاودقعلا-ةكبشلاجذومنأبسحب
،ةلودلاةدايسكيكفتو،يلامسأرلالمعلاوتاسسؤملاةلكيهةداعإنأش
تاسرامملانعًالضف،اهلاغتشاةيفيكوةديدجلاةيعامتجالاتاكرحلاةأشنو
امدنعنكل.لاثملاليبسىلع،ةئشانلاتايوهلاوتاعامجلالّكشتبةصاخلا
يعامتجاعقاواهنأساسأىلعاهعمىطاعتنو،ةركفلاهذهنأشنميلُعن
اهبسسحتنةليسودرجماهرابتعابال،ةفاكلئاسملابعوتسييخيراتو
.ًايرذجارًيغتريغتتاهتفيظونإف،انقيرط
ددُحييذلارايعملا،اًموعزماًعقاوهفصوب،»يكبشلاعمتجملا«حبصأ
يفو.ةلوقعملاانتاّعلطتلاًرايعمو،هيفبوغرمو،يعيبطوهامهتطاسوب
التاكبشلكشيفاهسفنةلكيهةداعإبتاكرشلاموقت،نهارلاتقولا
يتلانكامألاىلإهاجتاهتامازتلاتتشتثيحب،ةيفارغجلادودحللعضخت
دحغلبًاتتشت،اهلغتستيتلاةيرشبلاوةيعيبطلادراوملاهاجتو،اهيفدجوت
بستكتو،ةعقوتموةيعيبطةلاحلاهذهربتُعت،»يكبشلاعمتجملا«يفو.يشالتلا
ىلعةحتفنمةلاحتسيلو،هسفنلعمتجملااهّليختيتلاطورشلانماهتيعرش
ةلاحتريغتو.ةفلتخمةقيرطباهميظنتمتينأناكمإىلعو،يرهوجلادقنلا
مظعماهشيعيةلاحيهو،ةتقومتاكبشيفةنرماًدقُعاوحبصيللامعلا
،»يكبشلاعمتجملا«يفف؛يداملانمأللمئادلامادعناللاًردصماهفصوبلامعلا
نأانيلعبجياًعضوال،هعمفيكتننأبجيواًيعيبطعضولااذهّدَُعي
ريغةككفمتاكبشىلإلودلاةدايستلوحتو.هلينالقعلاانضفرنعّربعن
يطارقميدلاليثمتلاتاناكمإنمدحياماذهو،ةيفارغجلادودحللةعضاخ
.ةذفنتملاةصاخلاةيداصتقالاتاهجلاعضونينقتويعامتجالانمألاوةلءاسملاو
لئاستةيرذجتالكشمدجوتال،تاكبشلاهريياعمدِّدحتعمتجميفف
نمبغرنيتلاتاعلطتلابةصاخلاريياعملاديدحتمتينكل،ةطلسلاةيعرش
ةيرشبلاتاعمتجملامظنتو.يكبشلاعمتجملاراطإيف،اهققحتنأيفةلودلا
)لفكيالدقو(لفكيدقجذومنأوهو،يكبشلاجذومنألابسحباهسفن



ّدَُعتعمتجميفو.اهسيركتيفسانلابغرييتلاةيعامجلاتاقالعلاةيعون
ردني،اهلكدعصلاىلعهجاهتنابجييذلايعيبطلاجذومنألاةكبشلاهيف
سكعيتاكبشلكشيفتاعامجلاميظنتنأكلذ،لاؤسلااذهحرُطينأ
عمتجملا«باطخيفتكيال،هريبعتتايوتسمعفرأيفو.»ايندلالاح«
ريبادتلااًضيأرربيلب،بسحفةيعيبطودبتةيلاحلاعاضوألالعجب»يكبشلا
اذهدنعو.فالخلحمنوكتدقيتلاةيداصتقالاوةيعامتجالاوةيسايسلا
دقءيسهاجتابلمعلانيناوقرييغتنإف،طقفاًدحاوًالاثمدرونيكو،ّدحلا
.يكبشعمتجميفشيعناننأليدقنريغٍوحنىلعرُّربي

اهرابتعابيكبشلاعمتجملاةحورطأنيبوهانههيلإريشأيذلازييمتلا
اًيجولويديأًاباطخهرابتعاب»يكبشلاعمتجملا«باطخوريسفتوءاصقتساةليسو
ىلوألاعفنلانريدقتنأوههديكأتدوأامو.ةيهيجوتوةيئادأةفيظواذ
ةباجإلاامأو.تالاكشإنمىرخألاهيلعيوطنتامبرارقإلاهبوشينأبجي
رمألابتسيلف،نكممنيتيلمعلانيتاهنيبماتلالصفلالهلاؤسنع
يأىلعو.هتاذدحيفاًيفاكنوكيدقةلكشملاهذهبانيعونكل،نيهلا
نيذلاكئلوأناكاذإامررقيسيذلاوه،نحنال،خيراتلانإف،لاح
ديقنولازيالمهنأمأ،رمألااومسحدقيكبشلاعمتجملاةغلاوملكت
.همسح
)1(J.Lockard,»ProgressivePolitics,ElectronicIndividualismand
theMythofVirtualCommunity,«in:D.Porter,ed.,Internet

Culture)NewYork:Routledge,1997(,p.225.
)2(G.W.F.Hegel,PhilosophyofRight)Oxford:Oxford

UniversityPress,1952(,p.13.
)3(Castells,TheInternetGalaxy,p.2.
)4(C.May,TheInformationSociety:AScepticalView
)Cambridge:Polity,2002(,p.8.

تاحلطصملاتبث
ةعومجموأصخشنمتامولعملاّثب:)Communication(لصاوت/لاصتا
يفو.هتّمربيعامتجالالعافتلليرورضلاساسألالصاوتلاّلثميو.ىرخأىلإ
دقنكل،ةغللامادختساقيرطنملصاوتلايرجيةيهاجولاتاقايسلا
وأنورخآلاهلوقياممهفلدارفألااهّرسفيةيدسجتاءاميإهيفمدختُست
عايذملالثمةينورتكلإلامالعإلالئاسووةباتكلارّوطتعمو.هنولعفي
نعةتوافتمتاجردبلصفنيلصاوتلاذخأ،يبوساحلاثبلامظنونويزفلتلاو



.ةيهاجولاةيعامتجالاتاقالعلافنتكتيتلاةرشابملاتاقايسلا
ربعروصلاوتاوصألاوتامولعملالاصيإ:)Telecommunication(تالاصتا
.ةينقتطئاسومادختسابتافاسملا

،)ScientificManagement(ةيملعلاةرادإلااًضيأىّمُستو:ةيرولياتةرادإ
يهو،»ةيرولياتلا«اًقحاليّمُسو1882ماعيفرولياتهمدختساحلطصم
،لمعلاتاكرحسايقساسأىلعموقت،يعانصلالمعلاميظنتيفةقيرط
ةيدودرملابسحبرجألاديدحتولماعلادهجلريدقتضرفلجأنم
.يجولويزيفويسفنقاهرإنملماعلاهيناعيامبمامتهاريغيف،ةيجاتنإلا

عرف:)HumanResourceManagement(يرشبلادروملا/رصنعلاةرادإ
ةيرهوجلالماوعلانممهمازتلاونيّفظوملاةسامحّدُِعيةيرادإلاةيرظنلانم
ساسحإلاقيمعتىلإةرادإلايفجهنلااذهىعسيو.ةيداصتقالاةسفانملل
ةريسميفو،ةكرشلاتاجتنميفاًبيصنوأاًرامثتسامهلنأبنيلماعلاىدل
.اهسفنلمعلا

يفةديدجلاعيراشملاىلعيلامسأرلاقافنإلا:)Investment(رامثتسا
ةسيئرلاقرطلاقشعيراشملثم،ةيتحتلاةينبلاو،ةماعلاقفارملاتاعاطق
ةئيهتو،يحصلافرصلاتاديدمتو،هايملاتاديدمتعيراشمو،ةيعرفلاو
ديلوتوءابرهكلاتاديدمتو،ناكسإلاوءانبلاعيراشموةينارمعلاتاططخملا
ةحصلاوميلعتلاتالاجميفةيعامتجالاةيمنتلاعيراشمكلذكو،ةقاطلا
علسلاجاتنإل؛يداصتقالاطاشنلابقلعتتيتلاعيراشملاىلإةفاضإ،تالاصتالاو
ناكسإلاوةعارزلاوةعانصلالثم،ةيمدخلاوةيجاتنإلاتاعاطقلايفتامدخلاو
ةيجاتنإتاقاطةفاضإهنأباًضيأهفيرعتنكميو.ةحايسلاوميلعتلاوةحصلاو
وأةديدجعيراشمءاشنإب،عمتجملايفةدوجوملاةيجاتنإلالوصألاىلإةديدج
ءاهتنادعباهديدجتوأعيراشمثادحإوأ،ةمئاقعيراشميفعسوتلا
عيراشمءاشنإلةرّدصملاةيلاملاقاروألاءارشكلذكوهو،يضارتفالااهرمع
.ةديدج
دحأاهيفعفتنيةيسّسؤموأةيعامتجاةقالع:)Exploitation(لالغتسا
.امهنيباميفىوقلانيزاوملالتخالعفبرخآلاباسحىلعفارطألا

ليونامهمدختساموهفم:)CollectiveConsumption(يعمج/كالهتسا
،ندملايفةايحلايفةكرتشملاتامدخلاكالهتساتايلمعىلعةلالدللزلتساك
.سفّنلانعحيورتلاقفارمولقنلالثم
ةيفاقثلاميقلالاقتنا:)CulturalReproduction(ةفاقثلاجاتنإةداعإ
يرجييتلاتايلآلاىلإحلطصملااذهريشيو.رخآىلإليجنمريياعملاو



ةيلمعّدَُعتو.نمزلاربعةيفاقثلاةبرجتلاةيرارمتساىلعظافحلااهتطاسوب
.ةفاقثلاراشتناةداعإلةسيئرلاتايلآلانمةثيدحلاتاعمتجملايفميلعتلا
.بسحفيمسرلاميلعتلاتافاسميفسردياملالخنملمعتاليهو
جهانملاوةدنجألالالخنم،اًقمعرثكأةروصب،يفاقثلاجاتنإلاةداعإّمتتو
ريغقئارطبدارفألااهّملعتييتلاكولسلابناوجيهو،ةيفخلاةيميلعتلا
.ةسردملايفمهدوجوءانثأيفةيمسر
ةلّصحم:)EconomicInterdependence(لدابتميداصتقادامتعا
دارفألادمتعيو،يتاذلاءافتكالاةلاحيفتنتامدنعلمعلاميسقتوصّصختلا
اهتيبلغأوأاهيلإنوجاتحييتلاعلّسلانمريثكجاتنإيفمهريغىلع
.مهتايحرارمتسال
ةيداملاتاجاحلاّرفوييذلالدابتلاوجاتنإلاقسن:)Economy(داصتقا
تاذةيداصتقالاتاسّسؤملاّدَُعتو،امعمتجميفنوشيعينيذلادارفألل
داصتقالايفلصحيامّرثؤيو.اهلكةيعامتجالاةمظنألايفةغلابةيّمهأ
تاداصتقالافلتختو.ىرخألاةيعامتجالاةايحلابناوجنمريثكيف،ةداع
يفاوداعامناكسلانأل؛ةيديلقتلامظنلانعاًيساسأًافالتخاةثيدحلا
.يعارزلاجاتنإلايفنوطرخنيمهتيبلغأ

ىلإيديلقتلاداصتقالارظني:)TraditionalEconomy(يديلقتداصتقا
علسلاعيببتاكرشلاهلالخنمموقت،»قلغمماظن«اهنأىلعجاتنإلاةيلمع
سأروةلماعديوضرأنمجاتنإلارصانعىلعدئاعلاعّزوتمث،تامدخلاو
يفلخدتةرشابمريغىرخألماوعةلداعملاهذهلثمنمضتتالو.لام
جتانلانأ،اًضيأيديلقتلاداصتقالاسسأنمو.ةيجاتنإلاةيلمعلاميمص
ىوتسملاىلعةيهافرلاوداصتقالاءادأسايقلاًرشؤمربتُعييلامجإلايموقلا
اهلفغأىرخألماوعكلانهنأىلإةراشإلانكمي،قايسلااذهيفو.يموقلا
نمةيجاتنإلاةيلمعلابحاصيامرابتعالابذخأيالهنإذإ؛ماظنلااذه
ةقلعتملافيلاكتلاّدَُعتو،ةيعيبطلادراومللةميقيأيطعيالو،يئيبثولت
يفةيباجيإتامهاسمةررضتملاتالاحللةيحصلاةياعرلاوثولتلاةحفاكمب
ةيباجيإتالخدميهفيلاكتلاهذهلثمنأل؛يلامجإلايموقلاجتانلا
.اهيلعةمئاقلاةيتامدخلاوأةيحصلاتادحولاطاشنلاكشأعومجمل
يفةّرملوأرهظحلطصم:)NewEconomy(ديدجداصتقا
تاعاطقليدعاصتلارّوطتلانوظحالينوثحابلاأدبامدنع،تاينيسمخلا
.ةعانصلاوةعارزلايعاطقباسحىلع،اًيعانصةمدقتملالودلايفةديدج
تيّمُسامك.ديدجداصتقالةاونلاباهنيحةديدجلاتاعاطقلاهذهتفِصوو



لواحنملوأناكو.»ةعانصلادعبامةلحرم«حلطصمةرتفلاكلتيف
بولشاموهةفرعملاوتامدخلاداصتقالاجمبةّقلعتملاةيلوألاتاساردلاعضو
)Machlup()1962(.تاروبيرويكرامردصأ1977ماعيفو)M.U.

Porat(اذهمجحسايقلةقّمعمتاساردهنّمض،ءازجأةعستنماًفّنصم
نمو.»تامولعملاداصتقا«نعكلتهثاحبأيفثّدحتو،ديدجلاداصتقالا
ةساردلاكانه،هتيمهأوداصتقالااذهةيلعافةساردلاًضيأةثيدحلاتالواحملا
هذهلوقتو،)ApteetNath()2004(تانويتبأاهبماقيتلا
جتنملانمةئملايف46لّكشتتناكديدجلاعاطقلااذهةبسننإةساردلا
ةئملايف63ىلإلصتلةبسنلاتعفتراو،1967ماعيفماعلايكريمألاّيلحملا
.1997ماعيف
فيظوتيمقرلاداصتقالابدصُقي:)DigitalEconomy(يمقرداصتقا
،يلودلاويعاطقلاويموقلاداصتقالاةمدخيفتالاصتالاوتامولعملاةناقت
نمنّكميو،ةيروفلاةيفافشلانمضيوحنىلعهتبسوحوهتنمقربكلذو
يفامدلببةّصاخلاةيلاملاوةيرادإلاوةيداصتقالا،اهلكتارشؤملاىلإلوصولا
.امةرتف
ليلحتبّمتهييذلاملعلا:)IndustrialEconomy(يعانصداصتقا
ملعفيرعتنكميو.ةيومنتلاتاسّسؤملاكولسبو،قاوسألاوتاعانصلا
ةلماعلاتاكبشلانيبتاقالعلاةساردىلإفدهيملعّهنأبيعانصلاداصتقالا
ةيداصتقالاتاسسؤملاءادأيفرظنلاو،تاعانصلاميظنتو،اهسفنقوسلايف
.اهريوطتتايفيكواهجاتنإتايلآو،اًصوصخةيعانصلاو،اًمومع
يذلاداصتقالاوه:)Post-IndustrialEconomy(يعانصدعبامداصتقا
،ةيجاتنإلاةيلمعلايفسيئرلارصنعلااهرابتعاب،تامولعملاىلعاًساسأموقي
ةلّصتملاتاينقتلاوتامولعملالّكشتو،داصتقالااذهيفديحولاجتنملايهو
دصُقيامبرو.هتالاجموقيوستلاصرفوجاتنإلابيلاسأدّدحتوأ،اهب
ةيملعلاثاحبألالمشتامبرامك.تانايبلاوراكفألادرجمانهتامولعملاب
.تاراهملاوتاربخلاو
ةمئاقتاعمتجملاتداعام:)KnowledgeEconomy(ةفرعملاداصتقا
ةلحرملاهذهتزواجتلب،بسحفةيداملاعلسلاجاتنإىلعةيساسأةروصب
نمةعساوةدعاقروهظبةفرعملاداصتقاةأشنطبترتو.ةفرعملاجاتنإىلإ
يفةديدجًاطاوشأاوعطقنيذلامهو،اهروهظوةناقتلابنيململانيكلهتسملا
.تالاصتالاوهيفرتلاوةبسوحلايحاونيف،ةايحلاتالاجممّدقت

جاتنإ:)MassProduction(يريهامججاتنإ،مخضجاتنإ،ةلمجلابجاتنإ



وهجاتنإلانمطمنلااذهو.ةلآلاةوقمادختسابعلسلانمةمخضتايمك
.ةيعانصلاةروثلاجئاتننم
حمستبيساوحلانيبطباورلانمةيملاعةكبش:)Internet(تنرتنإ
ةكبشلانمتامولعملاباستكاو،ضعبعممهضعب،لصاوتلاولاصتالابسانلل
،ةبوتكمةيّصنوةيتوصوةيرصبلئاسوب،اهلكضرألاءاجرأىلإةّدتمملا
يفىّدحتتو،تافاسملادويقوةفلكتلاوناكملاونامزلادودحزواجتتةروصبو
.ةيموكحلاةباقرلاةرطيسهسفنتقولا

مهمامتهاونيّفظوملافّوخت:)JobInsecurity(يفيظولانمألامادعنا
.لمعلاناكميفمهرودرارمتساو،يلمعلامهعضورارقتسا:امهنيتلأسمب
يتلاةكرتشملاراكفألاوتادقتعملانمةموظنم:)Ideology(ايجولويديأ
اهلكتاعمتجملايفتايجولويديألادجوتو.عمتجملايفةنميهملاتاعامجلارّربت
نيبةاواسملامدعوتوافتللةيجهنمقاسنأخّسرتتو،اهيفموقتيتلا
ىعستذإ؛ةّوقلاموهفمباًقيثوًاطابتراايجولويديألاموهفمطبتريو.تاعامجلا
تاعامجلانيبةوقلانيابتىلعةيعرشلاءافضإىلإةيجولويديألامظنلا
.اهتوافتو
تامولعملارشنهبداريحلطصم:)Propaganda(ةياعدوأادنغابورب
ربكأكولسوأءارآيفريثأتلافدهب،لئاسرلانمةزكرمةعومجمهيجوتو
.تامولعملاميدقتيفةيعوضومللةداضميهو.صاخشألانمددع
ىقلتملايفريثأتلافدهبتامولعملاضرعيه،طسبمىنعميفادناغابوربلاو
كلذبو،ةصقانتامولعمءاطعإىلعادنغابوربلادمتعتامارًيثكو.فدهتسملا
،ةلماكتامولعمميدقتنمعانتمالاقيرطنعةبذاكتامولعمميدقتمتي
فدهلاو.ةينالقعبدرلانعاًضوع،اًيفطاعصاخشألايفريثأتلابموقتيهو
ينعتادنغابوربلاو.ةيسايستادنجألةباجتساعئاقولارييغتوهاذهنم
،ةياعدلاًايداصتقاينعتو،ىرخأفارطأءاصقإواميسايسفرطلجيورتلا
.ريشبتلاينعتاًينيدو
ايراتيلوربلاةملكمدختسانملوأناكامبر:)Proletariat(ايراتيلورب
النيذلافصولهمدختسا،)1825-1760(نوميسناسيسنرفلاركفملا
تانامضنمةنامضيأبنوظحيالو،ةماعلاةورثلانماًبيصننوكلمي
موهفملاروطتو.لبقتسمالوٍضامالبةقبطاهنإف،هريبعتبسحبو،ةايحلا
ةقبطلااهنأىرييذلا)1883-1818(سكراملراكديىلعكلذدعب
،هتازيمنمةزيميألانتنأنودنم،اهلكعمتجملاءابعألمحتتيتلا
نعتّوقتتيهفيلاتلابو،ًالمعدجتامردقبّالإشيعتالةقبطيهف



نيناوقلعضختىرخأةعلسيأبةهيبشةعلسحبصتف،اهلمعةوقعيبقيرط
يف،يهو.ديدحتلابعناصملايفاهدارفألمعيو.بلطوضرعنمقوسلا
دضةروثلابىوسضّوعيالعايضلااذهو،ناسنإلللماكلاعايضلاّلثمت،هيأر
.ىرخألاتاقبطلا

ىلعلوصحلايفدرفلاهيفبغريفقوم:)Unemployment(ةلاطب
ارًيثكدقعأةركفةلاطبلاّدَُعتو.كلذنعزجعيهنكل،رجألاةعوفدمةفيظو
نعًّالطعتمةرورضلابسيللمعياليذلاصخشلاف؛ةلهولوأودبتاّمم
،لاثملاليبسىلع،تويبلاتّابرف؛هلعفيامهيدلسيلهنأىنعمب،لمعلا
يفةياغًالامعأةداعلايفنيّدؤينهنكل،نهلمعءاقلرجأيأنيّقلتيال
.ةّقشملا

تاداصتقا:)NewlyIndustrializingCountries(عينصتلاةثيدحنادلب
وأنيدقعلاىدمىلعتذخأيتلاةروفاغنسوليزاربلايفامك،ثلاثلاملاعلا
.ةيوقةيعانصةدعاقءاشنإبةيضاملاةثالثلادوقعلا

وأدارفألانيبلعافتلاطامنأ:)SocialStructure(ةيعامتجاةينب
نأعقاولالب،ةيئاوشعةقيرطبيضمتالةيعامتجالاةايحلاف؛تاعامجلا
ىلعو.ةرّركتموةطوبضمةقيرطبّمظنموهف:اًيئانبهمظعميفدّدحمانطاشن
ءانبلايفرّكفننأرسيألانمف،ةّللضمنوكتدقةنراقملانأنممغرلا
اهيلعضهنييتلاةبلصلاضراوعلاةلزنمبهنأولامكعمتجملليعامتجالا
.ضعبباهضعبهءازجأطبرتو،ءانبلا

بيترتيفاًيبتارتًالكشذّختتةيبتارتةّمظنم:)Bureaucracy(ةيطارقوريب
ربيفسكامهمدختسانأدعبموهفملااذهلامعتساعاش.اهيفتاطلسلا
ةيرشبلاتاّمظنملاطامنأنيبةءافكرثكألاعوّنلاةيطارقوريبلاربتعايذلا
،ربيفيأرىلع،تاسّسؤملاوتاّمظنملامجحدادزااّملكو.مجحلاةريبكلا
.ةيطارقوريبلاةعزنلااهيفتديازت

ملاعلايفرصانعوبناوج:)CreatedEnvironment(ةعونصمةئيب
،ساسألااذهىلع،ندملاو.ةناقتلاناسنإلامادختسانمأشنتيداملايعيبطلا
،اهعابشإومهتاجاحةيبلتلرشبلااهعنصيتلاتآشنملامضتذإ،ةعونصمةئيب
ينابملاونكاسملاوبتاكملاوعناصملاوديدحلاككسوقرطلاكلذيفامب
.ىرخألا

بولسأبامةيضرفرايتخالثحبلايفةقيرط:)Experiment(ةبرجت
مأ،ثحابلاهقلخيعنطصمويعيبطريغفقومءانببناكأ،طبضنمويجهنم
.ةيعيبطلاوحأوعاضوأّلظيف



مدعنملاكشأدوجو:)SocialStratification(يعامتجابتارت/فصارت
ذافنلاىلعاهتردقثيحنم،عمتجملايفتاعامجلانيبةيوينبلاةاواسملا
لكشىلعاهلكتاعمتجملايوطنتنيحيفو.ةيزمرلاوأةيداملامناغملاىلإ
يفّالإأشنتالةوقلاوةورثلايفةعساشلاقورفلانإف،جّردتلالاكشأنم
رثكأةيقبطلاتاميسقتلاّدَُعتو.ةلودلاراطإيفنّوكتتيتلامظنلاّلظ
.ةثيدحلاتاعمتجملايفاًزيمتجّردتلالاكشأ

ميلعتلابرخآىلإليجنمةفرعملالقن:)Education(ميلعت/ةيبرت
نإف،ةفاكتاعمتجملايفةيميلعتلاةيلمعلادوجونممغرلاىلعو.رشابملا
يفسيردتلالكشّالإثيدحلارصعلايفذّختيمليريهامجلاميلعتلا
اًماوعأدارفألااهيفيضمي،ةصّصختمةيوبرتةئيبيفميلعتلايأ،سرادملا
.مهتايحنمةدع
عناصملالثمةعانصللةثيدحلالاكشألارّوطت:)Industrialization(عينصت
ةموظنمنمعينصتلاّدَُعيو.ةمخضلاجاتنإلاتايلمعوتايلآلاوتاّدعملاو
نينرقلالالخيعامتجالاملاعلايفاهريثأتتكرتيتلاةسيئرلاتايلمعلا
نادلبلاهبمّستتامل،ةرياغمصئاصخبةعّنصملاتاعمتجملازيمتتو.نييضاملا
ناكسلاةبسنتلءاضت،لاثملاليبسىلع،عينصتلامّدقتعمف.اٍّومنلقألا
اهنيبارًيبكًافالتخالّكشيام،ةريبكةجردىلإةعارزلايفنولمعينيذلا
.ةيعانصلالبقامةلحرميفلازتاليتلانادلبلانيبو
ةهجو:)MaterialistConceptionofHistory(خيراتلليّدامرّوصت
يّدؤتةيداصتقالاوأةيداملالماوعلانأاهتصالخو،سكراماهرّوطيتلارظنلا
.يخيراتلارّوطتلاديدحتيفسيئرلارودلا

ةرطيسيفصقانتلاوشامكنالا:)Debureaucratization(ةيطارقوريبلالؤاضت
.ثيدحلاعمتجملايفتاسسؤملاميظنتىلعةيطارقوريبلليربيـفلاجذومنألا

ةيئارشلاةردقملافعضهبدارملا:)MonetaryInflation(يدقنمّخضت
.ةيدقنلاةلمعلارادصإيفطارفإلاويدقنلامخضتلل،ةلمعلل

ىلعةدعةيعرفتافاقثشياعت:)CulturalPluralism(ةيفاقثةيدّدعت
.نّيعمعمتجميفاهنيباميفةاواسملاساسأ

ىلإةوعدلا:)LifelongLearning()رمتسمّملعت(رمعلالاوطّملعت
ةايحيفلحارملافلتخملالخنمتاراهملاباستكاوّملعتلارارمتساةرورض
ةايحلالحارميفيمسرلاميلعتلاماظنىلعّملعتلارصتقيالثيح،درفلا
جماربو،دارفألااهيلإأجليدقيتلارمعلاىدمّملعتلالاكشأنمو.ةرّكبملا
ّملعتلاصرفو،ةينهملاةايحلاطساوأيفبّردتلاو،نيغلابللرمتسملاّملعتلا



.ةّيلحملاتاعمتجملااهيلعفرشتيتلا»ّملعتلاكونب«و،تنرتنإلامادختساب
يميلعتلايوبرتلاطاشنلا:)Internet-basedLearning(تنرتنإلاربعّملعت
.تنرتنإلاطئاسولالخنمةفرعملاباستكاىلعمئاقلا

ةعامجللةيساسألاىنبلايفلّوحت:)SocialChange(يعامتجارّيغت
ماوّدلاىلعةمزالمةرهاظيعامتجالارّيغتلاناكو.عمتجملاوأةيعامتجالا
.ةصاخةثيدحلاروصعلايفةّدحرثكأتحبصأاهنكل،ةيعامتجالاةايحلل
ةيماردلاتاريغتلامهفتالواحمىلإثيدحلاعامتجالاملعلوصأّدرنكميو
ةديدجلالاكشألاةأشنىلعتعّجشو،ةيديلقتلاتاعمتجملاتضّوقيتلا
.يعامتجالاماظنلل

ةهجاوملالاكشأنملكشيأ:)SocialInteraction(يعامتجالعافت
نمةيعامتجاتالعافتنمانتايحمظعملّكشتيو.دارفألانيبةيعامتجالا
فقاوملانمٍّلكىلإيعامتجالالعافتلاحلطصمريشيو.رخآوأعون
لصفلاّدَُعيو.اًضعبمهضعب،سانلااهيفلباقييتلاةيمسرلاريغوةيمسرلا
ةلباقملافقتنيحيف،يمسرلايعامتجالالعافتلافقوملاًجذومنأيسردملا
ريغلعافتللاًجذومنأاهرابتعابتالفحلاىدحإيفوأعراشلايفنيصخشنيب
.يمسرلا

ربعكّرحتلا:)TimeSpaceConvergence(ناكملاونامزلايقالت/براقت
لاجميفامهدحأنيبيئاقلتلامزالتلاعم،دحاونآيفناكملاونامزلا
تافاسملالازتخايرجيو.يملاعلاويلودلانيديعصلاىلع،يناسنإلاطاشنلا
.تالاصتالاوتالصاوملالئاسوةعرسدايدزاعماًينمز
ملاعلايفجاتنإلاتايلمعىلعةفرعملاقيبطت:)Technology(ةناقت
يفمدختُستيتلا)تالآلالثم(ةيداملاتاودألاقلخةناقتلانّمضتتو.يداملا
.ةعيبطلاعميرشبلالعافتلا

ملعلاتاجتنممادختسا:)InformationTechnology(تامولعملاةناقت
.اهلدابتوتامولعملالقنيفةيسيطنغمورهكلاوةيسدنهلاثاحبألاوثيدحلا

ةعومجمىلإجاتنإلاقسنميسقت:)DivisionofLabour(لمعلاميسقت
يداصتقادامتعاداجيإىلإيّدؤيامب،ةصّصختملانهملاوألمعلاتاّمهمنم
،لمعلاميسقتنملقألايفاًيلّوأًالكشاهلكتاعمتجملافرعتو.لدابتم
نكل.ءاسنلااهيّدؤتيتلاكلتولاجرلاىلإلكوتيتلاتاّمهملايفاًصوصخ
ّلظيفهيلعناكاّمماًديقعترثكأ،ةعانصلاّومنعم،حبصيلمعلاميسقت
ىلعّمتيثيدحلاملاعلايفلمعلاميسقتحبصأو.رخآيجاتنإقسنيأ
.يلودديعص



دوستدارفألانمةريبكةعومجم:)Organization(ةسسؤم/ةّمظنم/ميظنت
ةيعانصلاتاعمتجملايفدجوتو.ةطلسلاتاقالعنمةدّدحمةموظنممهنيب
بناوجبلغأيفّرثؤتيتلاتاسسؤملا/تاّمظنملا/تاميظنتلانمةديدعلاكشأ
،يطارقوريبعباطتاذاهلكتسيلاهنأنممغرلاىلعو.عمتجملايفةايحلا
رّوطتنيباٍّدجةقيثوطباورةمثنإف،حلطصملااذهليمسرلاىنعملاب
.ىرخأةهجنمةيطارقوريبلاتاهّجوتلاو،ةهجنمتاسّسؤملا

ّومنلانأهتصالخويركفهّجوت:)MediaRegulation(ةمادتسمةيمنت
ةداعإهيفيرجتيذلاردقلابّالإاًمُُدقيضمينأنكمياليداصتقالا
،يويحلاعّونتلاىلعظافحلاو،اهباضنإنمًالدبةيعيبطلادراوملامادختسا
.ضرألاوءاملاو،يقنلاءاوهلاةيامحو
ةيرشبةعامجىلعةّبلصتموةتباثصئاصخغابسإ:)Stereotype(طيمنت
.ام
.ةايحلالاكشأعّونتوعاونألابّعشت:)Biodiversity(يويحعّونت
دراوملامادختساةيفيك:)ResourceAllocation(دراوملاصيصخت/عيزوت
.ةمئاقلاةيعامتجالاتاكرحلاوأتاعامجلاةطاسوبةفلتخملاةيعامتجالاوةيداملا

.امةعامجزيمتيتلاةايحلالئاسووتالافتحالاوميقلا:)Culture(ةفاقث
يفةعساوةروصب،عمتجملاموهفمنأشاهنأش،ةفاقثلاةركفمادختساعيشيو
ّدَُعتو.ايجولوبورثنألااميسالو،ىرخألاةيعامتجالامولعلايفو،عامتجالاملع
.ةيرشبلاتاعّمجتللةزيمملاصئاصخلامهأنمةدحاوةفاقثلا

لواحيةرادإلاةيرظننمعرف:)CorporateCulture(ةيسسؤمةفاقث
لمشتةزيمتمةيميظنتةفاقثداجيإقيرطنع،ةيسفانتلاوةيجاتنإلازيزعت
ةفاقثةماقإنأةيرظنلاهذهباحصأدقتعيو.ةكرشلاىلإنيبستنملاعيمج
نم-ديلاقتلاوسوقطلاو،تابسانملابلافتحالااهيفامب-ةكرشلايفةيمانيد
.مهنيبيعامجلانماضتلاعيجشتو،نيلماعلاءالوزيزعتاهنأش
تاكرحلاةئبعتىلعيوطنتيسايسرييغتةيلمع:)Revolution(ةروث
حاجنلاىلإ-ةوقلامادختسالالخنم-يضفتيتلاةيريهامجلاةيعامتجالا
نعةروثلافلتختو.ةديدجةموكحليكشتو،مئاقلاماظنلابلقيف
تارييغتثودحو،ةيريهامجةكرحىلعيوطنتاهنأىلإاًرظن،بالقنالا
ءاليتسالاىلإبالقنالاحلطصمريشيو.هلمجمبيسايسلاماظنلايفةيرهوج
ةداقلاناكمكلذدعبنّولحيدارفأنم،حالسلامادختسابةوقلاىلع
نكميامك.مكحلاماظنيفاًيلاكيدارارًييغتاوثدُحينأنودنم،نييسايسلا
تاطلسلايّدحتىلعيوطنتيتلادرمتلاتاكرحوتاروثلانيبةقرفتلا



دّرجمنمرثكأصاخشألارييغتىلإفدهتاًضيأاهنكل،ةمئاقلاةيسايسلا
.هتاذّدحبيسايسلاءانبلايفتالّوحتثادحإ

تالّوحتلانمةعساوةلسلس:)IndustrialRevolution(ةيعانصلاةروثلا
تناكو.ةعانصللةثيدحلالاكشألاريوطتتقفاريتلاةيداصتقالاوةيعامتجالا
.ملاعلايفعينصتلاتايلمعلاًقلطنمةيعانصلاةروثلا

رخاوأنمترمتسايتلاعارصلاةلاح:)ColdWar(ةدراببرح
ةدحتملاتايالولانيبنيرشعلانرقلانمتاينيعستلاىتحتاينيعبرألا
نأل،ةدرابلابرحلاةلحرملاهذهتيّمسو،امهئافلحويتايفوسلاداحتالاو
.رخآلاعمامهدحأ،ةيركسعلاةهجاوملاىلإلعفلابالصيملنيفرطلا

ةيسايسلاةزهجألايفنيلوؤسملامايق:)Government(ةموكح/مكح
نكميو.ةلودلارومأبةصاخلاتاءارجإلاوتارارقلاوتاسايسللمظتنملاذيفنتلاب
ةموظنماهرابتعابةموكحلاىلإو،ةيلمعوأةروريسهنأبمكحلاىلإرظنلا
كولملاناكاميفو.تاسايسللنيلوؤسملاقيبطتىلعفرشتيتلاتاطلسلا
يفةيسايسلاتاطلسلانإف،يضاملايفتاموكحلانوسئريةرطابألاو
نيلوؤسملانييعتيرجيامك،باختنالاقيرطنعأشنتةثيدحلاتاعمتجملا
.تالّهؤملاوةربخلاساسأىلع

تاموكحلاهاّنبتتثيدحماظنيه:)E-Government(ةينورتكلإةموكح
اهضعباهتاسسؤمطبريف،تنرتنإلاوةيملاعلاةيتوبكنعلاةكبشلامادختساب
عضوو،اًمومعروهمجلاوةصاخلاتاسسؤملاباهتامدخفلتخمطبرو،ضعبب
ةعرسلابفصتتةفافشةقالعقلخلكلذو،دارفألالوانتميفةمولعملا
حلطصملمادختسالوأنأدقتُعيو.ءادألاةدوجبءاقترالاىلإفدهتو،ةقدلاو
ماعيفنوتنيلكليبيكريمألاسيئرلاباطخيفدرو»ةينورتكلإلاةموكحلا«

1992.
يه:)SocialNetworkingServices(ةيعامتجالاتاكبشلاتامدخ
،ءاقدصألاونيمدختسملاعمجلىربكتاكرشاهجمربتواهسسؤتتامدخ
نعثحبلاو،تاقادصنيوكتيفثحبللو،تامامتهالاوطاشنلاةكراشملو
.نيرخآصاخشأىدلطاشنوتامامتها

ةايحلانمدّدحملاجميفيركفجهنم:)Discourse(باطخ
يتلاةقيرطلاينعيميرّجتلاباطخنإف،لاثملاليبسىلعو.ةيعامتجالا
.ةميرجلانعاهبنوثّدحتيوامعمتجميفسانلااهبرّكفي

ىلإةفاضإ(تاسسؤملاوةموكحلامضييسايسزاهج:)State(ةلود
هتطلسمعديو،نّيعميناكمّزيحىلعرطيسيو،)ةيندملاةمدخلايّفظوم



دوجوبةفاكتاعمتجملامّستتالو.ةوقلامادختساىلعةردقلاونوناقلاب
ةريغصلاةيعارزلاتاعمتجملاكلذكو،ليصاحملاعمجوديّصلاتافاقثف؛ةلودلا
اًّزيمماًملْعمةلودلاءوشنّلثميو.ةلودلاتاسسؤمدوجوىلإرقتفت،مجحلا
يذلاةيسايسلاةوقلاّزكرتنأىلإاًرظن،ةيرشبلاتاعمتجملالّوحتيف
ريغتلاةيلمعىلعةديدجتايمانيدلخدأ،ةلودلالّكشتهيلعيوطني
.يعامتجالا

نونطاوملاهيفىّقلتييسايسماظن:)WelfareState(هافرلاةلود
.يعامتجالاهافرلاتامدخنمةعساوةعومجم

ملاعلاهبّزيمتيةلودلانمصاخطمن:)Nation-State(ةيموقةلود
.ضرألانمةدّدحمةحاسمىلعةيدايسةوقةموكحلاهيفكلتمت،ثيدحلا
.ةدحاوةّمأنماًءزجمهسفنأنوربتعينينطاومناكسلاةرهمجلّكشتو
نأنممغرلاىلع،ةيموقلاروهظباًقيثوًاطابتراةيموقلاةلودلاتطبتراو
تقولايفةمئاقلالودلاضعبدودحًامئادلّكشتالةيموقلاتاءالولا
لودلاةموظنمنماًءزجاهرابتعابةيموقلاةلودلاترّوطتو،اذه.رضاحلا
عاقبمظعميف،رضاحلاتقولايفترشتناو،ابوروأيفتأشنيتلاةيموقلا
.ملاعلا

يفةكراشملابنينطاومللحمسييسايسماظن:)Democracy(ةيطارقميد
يفمهلنيّلثممباختناب،بلغألاىلع،كلذّمتيو،يسايسلارارقلاعنص
.ةموكحلاتائيه
زكرتيةيطارقميدلانمقسن:)LiberalDemocracy(ةيلاربيلةيطارقميد
لاجميفّرحلاداصتقالاماظنبنرتقيو،ةيباينلا-ةيناملربلاتاسسؤملاىلع
.يداصتقالاجاتنإلا

ةيْكلمنعةرابعوهلاملاسأر:)VentureCapital(رماغملالاملاسأر
لمحييرامثتساعورشمزاجنإل،نّيعملاجميفنيفرتحمنيينهملمّدقتةصاخ
عيراشملافدهتسييذلاليومتلاهبداريو.يلبقتسملاومنلاصرفهتايطيف
،ةيلاعرطاخمهسفنتقولايفهجاوتو،ةريبكحاجنصرفىلعّرفوتتيتلا
ةيعون،اًبلاغ،عيراشملاهذهنوكتو.اًضيأريبكةراسخلالامتحافيلاتلابو
نوكتوأ،ثحبلازكارموأتاعماجلايفأدبتيهف،راكتبالادمتعت،ةديدجو
ّمتيو.ةيئاهنلااهتروصيفرهظتتأدبو،نيعدبملاضعبىدلتلمتكااًراكفأ
،ةيراكتبالاوةينقتلاعيراشملاحاجنإيفرماغملالاملاسأرىلعليوعتلا
تاورثلاباحصأنمدارفألاوةيرامثتسالاتاسسؤملانماًبلاغهردصمنوكيو
.ةريبكلا



يفلدابتلاىلعمئاقلايداصتقالاعورشمللماظن:)Capitalism(ةيلامسأر
لاملااهيفامب،ةيداصتقالالوصألاىلإ»لاملاسأر«موهفمريشيو.قوسلا
،عيبلاضرغبعلسلاجاتنإلاهمادختسانكمييتلاتالآلاوتاّدعملاوراقعلاو
اهلكةيعانصلاتاعمتجملاو.حبرلاقيقحتفدهبقوسلايفاهرامثتساوأ
اهيفةيداصتقالامظنلازكترتذإ؛يلامسأرهّجوتتاذمايألاهذهيفاًبيرقت
.ةيداصتقالاةسفانملاىلعوأةّرحلاةراجتلاىلع

نمضيقنلاىلع:)InformationCapitalism(ةيتامولعمةيلامسأر
ىلعةزكترملاوأةيعانصلاوأةيراجتلا(ةقباسلاتايلامسأرلا»لاكشأ«
داصتقالااهبلصيفو(ةيتامولعملاةيلامسأرلانإف؛)اهريغىلعوأتامدخلا
ىلإديازتموقيمعهّجوتتاذيهف،ةعيبطلاةملوعمتأشن)يتامولعملا
نيرشعلانرقلاةياهننإلوقلايزاويامنإاذهبلوقلاو.ةينوكلاوةملوعلا
ةدحولكشيف،لمعلاىلعرداقديدجيملاعداصتقاثاعبناعمتنمازت
هنإلوقلاوهانهدوصقملاو.ينوكلاىوتسملاىلعويعقاونمزيفةمئاق
نودنملمعيو،دعاصتملاروطتلابزيمتييلامسأرلاجاتنإلاطمنناكاذإ
،بسحفنيرشعلانرقلاةياهنذنمهنإف،ناكملاونمزلادودحبعفدللءانع
ةديدجلاةينبلالضفب،اًينوكحبصينأىلعاًرداقيملاعلاداصتقالاحبصأ
.لاصتالاومالعإلاةناقتاهتّرفويتلا

ةبصنألاوأيضارألاوتاكرشلاكلمتيتلاةئفلا:)Capitalists(نويلامسأر
.يداصتقاعيرديلوتلتاكلتمملاهذهمدختستو،مهسألاو

صخشوأةعومجماهبنّكمتتيتلاةيعرشلاةوقلا:)Authority(ةطلس
ةيعورشملارصنعّعتمتيو.نيرخآصاخشأوأتاعومجمىلعةرطيسلانم
اهبّزيمتتيتلاةسيئرلاةليسولاهنإذإ؛ةطلسلاموهفميفةيويحةيّمهأب
نمةوقلا/ناطلسلاةسراممنكميو.ناطلسللماعلاموهفملانمةطلسلا
لوبقىلعةطلسلادمتعت،كلذلباقميفو.فنعلاوأرسقلامادختسالالخ
.تاميلعتلاورماوألامهئاطعإيفمهئاسؤرّقحبنيسوؤرملا

نمةررحتملاقاوسألاىلإريشيحلطصم:)FreeMarket(ةّرحقوس
ىلعظافحلاىلعةيلمعلاةردقلاىلإةفاضإ،اهدويقوتاموكحلاتالخدت
.ةصاخلاوةماعلاتاكلتمملاةيامحو،قوسلليلخادلاينوناقلاماظنلا

ةحاسمىلعةلودلهبَفرتعملايسايسلامكحلا:)Sovereignty(ةدايس
.ضرألانمةدّدحم

ةيعامتجالاتاكبشلامظعم:)SocialNetworks(ةيعامتجاتاكبش
تامدخلانمةعومجممدقت»بيو«عقاومنعةرابعيهاًيلاحةدوجوملا



ينورتكلإلاديربلاوةصاخلالئاسرلاوةيروفلاةثداحملالثم،نيمدختسملل
نمو.تامدخلانمكلذريغواهرشنوتافلملالدابتو،نيودتلاوويديفلاو
لاصتالاةيفيكيفارًيبكارًيغتتثدحأةيعامتجالاتاكبشلاكلتنأحضاولا
نييالملاعمجتيهو.تامولعملالدابتوتاعمتجملاوصاخشألانيبلعافتلاو
بسحبةيعامتجالاتاكبشلاكلتمسقنتو.يلاحلاتقولايفنيمدختسملانم
،لمعلاءاقدصأعمجتىرخأو،ةساردلاءاقدصأعمجتتاكبشكانهف،ضارغألا
يام«و»كوبسيف«اهرهشأنمو،ةرغصملاتانيودتلاتاكبشىلإةفاضإ
.ريثككلذريغو،»لغوغ«و»سيبس

ّرقيامدنعةيعرشلاةفصاميسايسماظنبستكي:)Legitimacy(ةيعرش
.حيحصوميلسولداعهنأبماظنلااذهمهمكحينم

ةيّدعتمتاكرش:)TransnationalCorporations(تايموقلاةرباعتاكرش
ةلوديأنمهَّجويالف،ينوكلاعباطلابيرادإلااهؤانبمّستيةيسنجلا
.اهنيعب

سكرامبتطبترايتلاةيسايسلاراكفألاةموظنم:)Communism(ةيعويش
يتايفوسلاداحتالايفونيصلايفتسسأمتو،ةصاخةروصبنينيلاهرولبو
.1990ماعىتحةيقرشلاابوروأو

رثكألاميهافملانميهةقبطلانأنممغرلاىلع:)Class(ةقبط
فيرعتنأشيفاًحضاوًاقاّفتاّةمثنإف،عامتجالاملعيفاًراركتواًمادختسا
نوكرتشيسانلانمةعومجمةقبطلاّلثمت،سكرامىلإةبسنلابو.ةركفلاهذه
فّرعاًضيأربيـفنأامك.جاتنإلالئاسوعمةكرتشمةقالعمهلنأيف
ةيعامتجالاةناكملاعماهلعافتّدكأهنكل،ةيداصتقاةئفاهنأبةقبطلا
نيصّصختملاضعبأدب،ةريخألاماوعألايفو.بازحألاباهطبرتيتلاجئاشولاو
تارشؤملادحأهرابتعاب،ةفاثكبينهملافينصتلامادختساةيعامتجالامولعلاب
ىلعوأ،راقعلاةيْكلمىلعنورخآدّدشامنيب،ةيعامتجالاةقبطلاىلع
تارايخباًصاخاًمامتهاءاملعلانمةثلاثةئفترهظأنيحيف،ةورثلا
.ةايحلابيلاسأ

يوذدارفألانمنّوكتتةيعامتجاةقبط:)WorkingClass(ةلماعةقبط
نهميفنولغتشينيذلاوأ-نييوديلالاّمعلايأ-ءاقرزلاتاقاـيلا
.ةيودي

ةيعانصتاداصتقابّعتمتتيتلالودلاةموظنم:)FirstWorld(لّوأملاع
.يلامسأرلاجاتنإلاىلعةمئاق،ةجضان

جاتنإاهيفسيلو،اٍّومنّلقألاتاعمتجملا:)ThirdWorld(ثلاثملاع



شيعيو.ومنلانمةريبكةجردىلعنوكيالهنإفدِجونإو،يعانص
.ثلاثلاملاعلاىلإيمتنتنادلبيفملاعلاناكسمظعم

تاعامجلايفموقتيتلاتاقالعلا:)FormalRelations(ةيمسرتاقالع
ةطلسلاقسناهيلعريسييتلادعاوقلاوأريياعملاساسأىلعتاميظنتلاو
.»يمسرلا«

نيبأشنتيتلاتاقالعلا:)InformalRelations(ةيمسرريغتاقالع
طاشنلاءادأبيلاسأوأةيصخشلاطباورلاساسأىلع،تائيهلاوتاعامجلا
.اهيلعفَراعتملاةيمسرلاةيئارجإلاطامنألانعلزعمبسَرامتيتلا

ةساردلابو،ةيقيزيفلامولعلايفعئاشلاىنعملابىنعي:)Science(ملع
تانايبللّمظنملاديلوتلاىلعملعلايوطنيو.يعيبطلاملاعللةّمظنملا
يفاهبدشرتسييتلاتايرظنلاوةيرظنلاتابراقملاءانببًابوحصم،ةيقيريبمإلا
،ركفلانمةديدجلاكشأقلخنيبيملعلاطاشنلاعمجيو.تانايبلاريسفت
ةيملعلاراكفألانإلئاقلاءاعّدالاّلثميو.راكفألاوضورفللقيقدلارابتخالاو
،يملعلاعمتجملاءاضعأبناجنملدابتملادقنللةضّرعملاراكفألاكلتيه
نمىرخألالاكشألانمملعلازييمتىلعنيعتيتلاةيساسألاحمالملادحأ
.ركفلاقاسنأ

،ةعيبطلاملاعنمرشبلالالخنمجتنييذلاطاشنلا:)Work(لمع
هرابتعابلمعلايفريكفتلامدعيغبنيو.مهئاقبىلعنوظفاحيهلضفبو
ةيديلقتلاتافاقثلاتناكذإ؛رجألاعوفدملالمعلاىلع،بسحف،رصتقي
سانلانماٍّدجدودحمددعىوسكانهنكيملو،ندتميدقنقسنتاذ
كانهلازيال،ةثيدحلاتاعمتجملايفو.يدقنرجأءاقلنولمعينيذلا
رجأىلعيوطنتاليتلا-يلزنملالمعلالثم-لمعلاطامنأنمديدعلا
.بتاوروأيدقن

ملاعلابوعشنيبلدابتملادامتعالامظاعت:)Globalization(ةملوع
عاقبربعةيداصتقالاوةيعامتجالاتاقالعلاقاطنعّسوتءاّرجهنادلبوهميلاقأو
.ةرومعملا

قرفلانعةيمقرلاةوجفلاموهفمّربعي:)DigitalDivide(ةيمقرةوجف
تاراهملاةزايحو،ثيدحلااهلكشيفتالاصتالاوتامولعملاةناقتةزايحيف
،تاينقتلاهذهلةجتنملاةمدقتملالودلانيباهعملماعتلااهبلطتييتلا
تاينقتلاهذهجاتنإيفمهاستاليتلاةيمانلالودلاو،اهتايوتحملواهجماربلو
راشتناىوتسميفقرفليهاًضيأةوجفلاو.اهتاودأواهتايوتحمغوصيفو
رهظتو.ثلاثلاملاعلالوديفو،ةمدقتملالودلايفدارفألانيبتاينقتلاهذه



،اهجاتنإواهلدابتوةفرعملاىلإذافنلاىدمىوتسميفاًضيأةيمقرلاةوجفلا
تارايخلاةدّدعتملاةيمقرلالئاسولاو،دُعبنملصاوتلاةمظنأدامتعاب
.طئاسولاو

ىلإنورقتفينيذلاسانلاةلاح:)InformationPoverty(تامولعملارقف
.اهيلإلوصولانوعيطتسيالوأ،بوساحلالثمتامولعملاةناقتلئاسو

يذلايلامسأرلاجاتنإلايفةمّدقتملامظّنلادحأ:)Fordism(ةيدروف
ثادحتساهملاعمزربأنمناكو.هيفيدايرلارودلابدروفيرنهعلطضا
عيسوتباًمكحمًاطبريعامجلاجاتنإلاقئارططبرو،كرحتملاعيمجتلاّطخ
ةرايسلادروفىلإةبسنلاباهزربأناكو،ةجتنملاعئاضبلامامأقوسلاتالاجم
.همسابةاّمسملا

ةيسايسلاةطلسلااهعضتيتلاكولسلادعاوقنمةموظنم:)Law(نوناق
.ةلودلاةوقاهزّزعتو

يدنكلابتاكلاةّرملوأاهحرطةركف:)GlobalVillage(ةينوكةيرق
لعجيسةينورتكلإلاتالاصتالاراشتنانأىريناكيذلاناهولكملاشرام
سانلاادغ،انهنمو.ةريغصلاةيرشبلاةعامجلاىلإنوكيامبرقأملاعلا
يفاهسفنثداوحلاورابخألانودهاشيونوعباتيملاعلاءاجرأفلتخميف
.ينويزفلتلاثبلاربعدحاوتقو

،مهفادهأقيقحتىلعةعامجلاءاضعأوأدارفألاةردقم:)Power(ةوق
بناوجةوقلاّللختتو.اهبنوّعتمتييتلاحلاصملاريوطتىلعمهتردقوأ
رودتيتلاتاعارصلانمديدعلاىلإرظنلانكميو.اهلكةيناسنإلاتاقالعلا
نأىلإاًرظن،ةوقلاىلعذاوحتسالالجأنمتاعارصاهفصوبعمتجملايف
دّدحييذلاوهةعامجلاوأدرفلاهزوحينأنكمييذلاةوقلارادقم
.عقاوىلإمهينامأليوحتىلعمهتردق

نعّربعتيتلازومّرلاوتادقتعملانمةموظنم:)Nationalism(ةيموق
.ةدّدحمةيموقةعامجبيهامتلاوةدحولا

امبّقلعتتةيرشبلاتاعامجلاوأدارفألااهقنتعيراكفأ:)Values(ميق
اًبناجميقلايففالتخالاّلثميو.ئيسوأبيطو،مئالمو،هيفبوغرموه
دارفألاهنّمثيامّرثأتيامك.ةيناسنإلاةفاقثلايفنيابتلابناوجنماًسيئر
.اهيفنوشيعييتلاةصاخلاةفاقثلاةيؤربةّدشب

ةايحلاىرجميفةيظفلتالدابموأتاثداحمبمايقلا:)Talk(مالك
.ةيمويلاةيعامتجالا

هافرلاوةنوعملاتامدخرّرحتةجرد:)Decommodification(عيلْستال



نمتامدخلاهيفدّرجتيذلاماظنلايفف.قوسلايفاهتميقنميعامتجالا
ةيانعلاوميلعتلالثمهافرلاتامدخنإف،قوسلايفةرفاوتمعلسكاهتميق
قسنلايفاّمأ.قوسلاتايلمعبةرورضلابطبترتالو،عيمجللمّدقتةيّحصلا
نماهريغلثمقوسلايفعابتاًعلسّدَُعتتامدخلاهذهنإفيعلسلا
.تامدخلاوعئاضبلا

نمدارفألاهيفبحُسييذلاعضولا:)Deinstitutionalization(ةسسأمال
ىلإنوداعيو،ةياعرلاوةيانعلامهيلإمّدقتيتلااهقفارموةلودلاتاسسؤم
.ّيلحملاعمتجملااهريدييتلانكاسملاىلإوأمهتالئاع

داعامعمتجملانأبداقتعالا:)Postmodernism(ةثادحلادعبام
اذهلاًقفو،ةثادحلادعبامعمتجمف؛مّدقتلاوأخيراتلاهرّيسيوأهمكحي
ةيرظن«ةمثسيلو.عّونتلاوةيددعتلانمةيلاعةجردىلعوه،يأرلا
.هرّوطتيفاهبىدهتُسي»ةقالمع

نماًديدجاًعونفصيحلطصم:)Post-Fordism(ةيدروفلادعبام
بلطللةباجتسالادصقراكتبالاوةنورملاهيفمدختُستيلامسأرلاداصتقالا
.بلطلاكلذلاًقفوعنُصتتاجتنمريفوتو

نغروييناملألاعامتجالاِملاعاهعضوةركف:)PublicSphere(ماعلاجم
عمتجملايفماعلاشاقنلاولاجسلاةحاسهنأبماعلالاجملادّدحتسامرباه
.ثيدحلا

ركفلاميهافممهأنماًدحاوعمتجملاموهفمّدَُعي:)Society(عمتجم
نوعضخيو،نّيعمّزيحيفنوشيعيسانلانمةعومجموهو.يجولويسوسلا
مهّزيمتةيوهمهلنأبيعوىلعمهو،ةيسايسلاةطلسلانمدحاوماظنل
لثم-تاعمتجملاضعبمّستيو.مهبةطيحملاىرخألاتاعامجلانم
ددعديزيالذإ؛ديدشلارغصلاب-ليصاحملاعمجوديصلاتاعمتجم
ربكلاةغلابىرخأتاعمتجمكانهو.دارفألانمةدعتارشعىلعاهناكس
،لاثملاليبسىلع،ثيدحلاينيصلاعمتجملاف.رشبلانمةدعنييالملمشت
.ةمسنرايلمىلعهناكسدادعتديزي

عميكبشلاعمتجملاحلطصمرهظ:)Networksociety(يكبشعمتجم
ماعيفةكبشلاعمتجمهباتكيف)J.vanDijk(كيدنافناجيدنلوهلا

ماعيفتامولعملارصعهتيثالثنملوألاءزجلايفزلتساكعمو،1991
ارًيشم،يكلسلاعمتجملاوهًابراقماًحلطصمنترامسميجمدختساو.1991
عمتجمكيدناففّرعيو.ىربكلاصتاتاكبشربعةلصتملاتاعمتجملاىلإ
لّكشتيتلاةيعامتجالاوةيمالعإلاتاكبشلانمنّوكمعمتجمهنأبةكبشلا



ةمظنملاوةيصخشلا(ةفاكتايوتسملاىلعةسيئرلاهتينبو،ساسألاهتئيه
تامظنملاوتاعومجملانملماشعمتجمبطمنلااذهنراقيو.)ةيعمتجملاو
ةيكبشلاةمظنألانإفزلتساكـلاًقفوو.يئايزيفلكشبةمظنملاتاعمتجملاو
.اهليكشتيفمهاستو،انرصعيفةديدجلاةيعمتجملاتالوحتلاّلثمتةيتامولعملا

ةلودلانيبعقييذلاطاشنلالاجم:)CivilSociety(يندمعمتجم
تاسسؤملاو،ّيلحملاعمتجملاتايعمجوسرادملاو،ةلئاعلاكلذيفامب،قوسلاو
تانّوكملانميهةيندملاةفاقثلاوأ»يندملاعمتجملا«و.ةيداصتقالاريغ
.ةيحلاةيطارقميدلاتاعمتجمللةيرهوجلا

ملاعلا؛تامولعملاةناقتَملاع:)InformationSociety(تامولعملاعمتجم
،ىدملاةديعبلاتالاصتالاتاكبشوحنو،ةيتامولعملاتالتكتلاوحنهجتييذلا
رصعوهو،هيفشيعنيذلارصعلاىلعتقلُطأيتلاةفصلايه
عمتجم-يتامولعملاعمتجملا-يعانصلادعبامعمتجملا-؛تامولعملا
ىلإيعانصعمتجمنملّوحتلااًضيأتامولعملاعمتجمبدصُقيو.ةفرعملا
-ةرطيسملاةوقلايهواًعونتواًعاستارثكأهيفتامولعملانوكتعمتجم
اهنازتخاوأاهعمجوأتامولعملاجاتنإبهدارفأمظعملغشنييذلاعمتجملا
تايمكبتامولعملاهيفجتنتوةيملاعلاتالاصتالاهيفحاتتيذلاعمتجملا-
عمتجمو.داصتقالايفريثأتةوقاهلحبصتو،ديازتموحنىلععّونتتو،ةمخض
اهفيظوتواهجاتنإوةفرعملاىلعاًساسأموقييذلاعمتجملاوهتامولعملا
ميظنتلانمنّيعملكشوهو،يعمتجملاطاشنلاتالاجمعيمجيفةءافكب
ةيلوألادراوملااهلاسرإواهلالغتساوتامولعملاجاتنإربتُعيثيح،يعامتجالا
.ةثيدحلاةينقتلاتاّدجتسملامكحبةطلسللو،ةيجاتنإلل

اهيفموقتيتلاتاعمتجملا:)AgrarianSociety(ةيعارزتاعمتجم
.)ليصاحملاةعارز(يعارزلاجاتنإلاىلعشيعلالئاسو

اهيفطرخنتيتلاتاعمتجملا:)IndustrialSocieties(ةيعانصتاعمتجم
.يعانصلاجاتنإلايفةلماعلايديألانمةبلاغلاةيبلغألا

نيذلادارفألانمتاعومجم:)SocialGroup(ةيعامتجاةعومجم
نمتاعامجلاتوافتتدقو.ضعبعممهضعبةيئامتنابيلاسأبنولعافتي
وأ،ةريبكتاميظنتو،رغّصلاةغلابطباورنيبحوارتتف،مجحلاثيح
اهئاضعأيعووهةعامجللدّدحملاحململانإف،رمألانكيًايأو.تاعمتجم
تاعامجعمتاقالعيفانتايحيضمننحنو.مهنيبةكرتشمةيوهدوجوب
تاذتاعامجىلإسانلامظعميمتنيةثيدحلاتاعمتجملايفو.ةيعامتجا
.ةنيابتمةديدعطامنأ



ندنلوويكوط:لثم،ةمخضلاندملاىدحإ:)GlobalCity(ةينوكةنيدم
.ديدجلايملاعلاداصتقالاميظنتلاًزكرمتحبصأيتلاكرويوينو

ةفاقثيفميقلادّسجتوأسكعتكولسلانمدعاوق:)Norms(ريياعم
نوكتو.هعنموهنعيهنلابوأكولسلانمنّيعمطمنديدحتباّمإ،ام
يمسرلالوبقلامدعنيبحوارتت،رخآعوننمتابوقعبًامئادةزّزعمريياعملا
.مادعإلاوأيندبلاباقعلاو

اموتامولعملاملعهبداُريحلطصم:)Informationscience(ةيتامولعم
بيكرتصاوخىلعلمتشيو،ةدّدعتمطئاسووتاينقتنمهبّقلعتي
اهميظنتواهلقنبيلاسأوتايرظنو،اهبيترتواهغوصتايفيكوتامولعملا
مادختساربعاهنمةدافتسالاواهعيزوتواهميوقتواهعاجرتساواهنيزختو
.ةيمقرلاةزهجألانمهريغوبوساحلا

موهفمبمامتهالادادزا:)DecentralizationConcept(ةيزكرماللاموهفم
ةيداصتقالاوةيسايسلاتاريغتملاةجيتننيرشعلانرقلارخاوأذنمةيزكرماللا
امنإو،اهتاذدحيفًافدهّدعتالةيزكرماللاو.ملاعلااهدهشيتلاةينقتلاو
نأشلايفةكراشملانمرشبلانّكمتةيومنتةادأو،ةيميظنتةفسلفيه
،ةدئافلابمهيلعدوعيامب،مهتاعمتجمةيمنتبةقلعتملاتارارقلاذاختاو،ماعلا
ةيزكرملاتايوتسملانمتايحالصلاوتاطلسلالقنباًساسأةينعمةيزكرماللاف
.ىندألاةيلحملاتايوتسملاىلإىلعألا

ءاضعأضعباهيفضييتلاةبيهلاوأيعامتجالافرشلا:)Status(ةناكم
بولسأبةناكملاتاذتاعامجلامّستتةداعو.اهنيعبةعامجىلععمتجملا
نوكتدقو.ةعامجلاءاضعأاهعّبتييتلاكولسلاطامنأبيأ؛ةايحللّزيمم
اهيلإرظنينيذوبنملاتاعامجف،ةيبلسوأةيباجيإةناكمللةبحاصملاتازايتمالا
.ناكسلاةيبلغأنمةديرطتاعامجاهرابتعابلَماعتوأ/و،راقتحاب

دارفألاقحيهةيركفلاةيْكلملا:)PersonalProperty(ةيركفةيْكلم
اذهنوكينألوألا؛ناطرشاهيفرفاوتاذإتاراكتبالاكالتمابتاكرشلاو
وأيلمعقيبطتهلنوكينأيناثلاو،فورعمريغاًديدجًءاشنإراكتبالا
راكفألاةيْكلمقحيطعتةيركفلاةيْكلمللةيامحلانيناوقو.ديفملامعتسا
ىلإقبسييذلاف،»عارتخالاةءارب«ليجستىّمسيامةيلآقيرطنعاذه
يفو.ءاشيامكامهبفرصتي،ةعفنملاونيعلاكلامنوكيراكتبالاليجست
بحاصدقفيكلذدعبو،ةنسنيرشعةدملتاءاربلاحنمُتنايحألابلغأ
يأ؛هراكتبالةينوناقلاةيامحلا)عارتخالاةءاربليجستبحاصيأ(راكتبالا
.لباقموأنذإنودنمهبعفتنينأةكرشوأدرفيأعيطتسي



ةعومجمنيبيحبريداصتقاقابس:)Competitiveness(ةيراجتةسفانم
يفسفانتتو،هسفنيراجتلالمعلالاجمىلإيمتنتيتلاتاكرشلانم
ربكأقيقحتونئابزلانمنكممددعربكأبسكلجأنم،اهسفنقوسلا
.حابرألانمةبسن

ثحبللةعّونتمقئارط:)ResearchMethod(ثحبلاقرط/جهانم
قئارطلانمديدعلاكانهو.)ةيعقاولا(ةيقيريبمإلاتانايبلاعمجلمدختُست
يناديملالمعلاوهاًعويشاهرثكأناكامّبرنكل،عامتجالاملعيفةيثحبلا
نمرثكأوأنيتنثانيبعمجلاديفملانمو.حوسملاو)ةكراشملابةظحالملاوأ(
نآيفةدعفادهأقيقحتضرغب،دحاولايثحبلاعورشملايفقئارطلاهذه
.اًعم

موقيرجألاعوفدملالمعلالاكشأنملكشيأ:)Occupation(ةنهم
.ّمظنمومظتنملمعبدرفلاهيف

ىلعةيرشبلادراوملاةرادإىنُبت:)HumanResources(ةيرشبدراوم
،يرادإلاطاشنلاوتايلعافلاءادأدصربىنُعتو،اهيلعنيلماعلاوتاقاطلا
يهو،اهبةدايقلاهيجوتواهريوطتواهميظنتوةسسؤمللطيطختلابّمتهتو
ةءافكبةيجاتنإلانمىوتسمىلعأىلإلوصوللنيفظوملازيفحتبةينعم
فادهأقيقحتيفةمهاسملادصق،فظوملاوةكرشلانيبعمجلاو،ةيلعافو
،اهيلعةظفاحملاوقوسلايفةكرشلاةّصحةدايزبكلذكّمتهتو،امهنمٍّلك
.ةأشنملايفيرشبلارصنعلاءادأنيسحتبو

ةطبترماهيفةيوضعلانوكتةيسايسةعامجيفوضع:)Citizen(نطاوم
.ءاوسلاىلعتابجاولاوقوقحلانمةلسلسب

هذهسسأ:)KeynesianEconomics(داصتقالايفةيزنيكلاةيرظن
نيعاطقلارودىلعّزكرتوزنيكدرانيمنوجيناطيربلايداصتقالاةيرظنلا
عمزنيكفلتخيذإ؛طلتخملاداصتقالاىّمسيام،داصتقالايفصاخلاوماعلا
يفةلودلالّخدتةرورضاًدكؤم،)ةلودلالّخدتنودنم(ةّرحلاقوسلا
.ةيويحلاةيتامدخلاوةيداصتقالاتالاجملاضعب

.اهراشتناوندملاوتادلبلاّومن:)Urbanization(يرضحّومن
عونىلعةلالدللمالعإلالئاسوةسارديفلوادتمموهفم:)Genre(عون
نويزفلتلاملاعيفف.ةيفاقثلاتادرفملاوأةيمالعإلاتاجوتنملانمّزيمتم
جماربلاوايديموكلاوةريثملاتايليثمتلا:لثمتارقفعاونألاهذهلمشت،ًالثم
.تايحرسملاوةضايرلاوةيرابخإلا

رخآىلإدلبنمسانلالاقتنا:)Immigration/Migration(ةرجه



.رارقتسالافدهب
طامنأريغتىلإحلطصملااذهريشي:)NewMigration(ةديدجةرجه
ءاهتناب»ةديدجلاةرجهلا«هذهتّرثأتو.1989ماعدعبابوروأيفةرجهلا
يفمدتحايذلاينثإلاعارصلاو،نيلربرادجطوقسو،ةدرابلابرحلا
نمترّيغيتلايبوروألالماكتلاةيلمعبتّرثأتامك.ةقباسلاايفالسغوي
.»ةفيضملانادلبلا«وةيديلقتلا»لصألانادلب«نيبةقالعللةيمانيدلاةعيبطلا

لّصتتيتلاةعامجلاوأدرفلاعباطلةزيمملاتامسلا:)Identity(ةيوه
ةسيئرلارداصملانمو.مهدوجولةقيمعلاةلالدلاتاذيناعملابومهتيهامب
ةقبطلاوينثإلالصألاوةيموقلاويسنجلاطاشنلاتاهّجوتوةسونجلا:ةيوهلل
ةيمستلانأامك،درفلاةيوهلةّمهملاملاعملانموهمسالاو.ةيعامتجالا
.ةعامجلاةيوهلاٍّدجةّمهم

ىلإنورخآلااهوزعييتلاصئاصخلا:)SocialIdentity(ةيعامتجاةيوه
.امدرف

رايردوبناجيسنرفلافلؤملااهحرطةركف:)Hyperreality(طرفمعقاو
»عقاولا«هيفنوكيالعضوىلإىّدأينورتكلإلالاصتالاراشتنانأاهدافم
ًالصفنمًانايكىرخألاةيفاقثلاتاجوتنملاوةينويزفلتلاجماربلاهجلاعتيذلا
لئاسوهيّنبتجاتنوهامنإ»اًعقاو«هدعنامنإف،كلذنمًالدبو.ًالقتسم
رابخألايفاهنعغيلبتلايرجييتلاتارقفلانإف،انهنم.اهسفنلاصتالا
ىنعملافّرعتيتلايهلب،اّنعةلصفنملاثداوحلانمةلسلسدّرجمتسيل
.امهلّكشتوامهينبتوثداوحلاهذهلةلالّدلاو

ةمّمصملالاصتالالاكشأ:)MassMedia(ةيريهامجلالاصتالالئاسو
اهنيبنمو،نيعمتسملاوأنيدهاشملاوأءاّرقلانمةرهمجىلإلوصولل
.نويزفلتلاوعايذملاوتالجملاوفحصلا

اهلالخنمنكمييتلالئاسولا:)MeansofProduction(جاتنإلالئاسو
،بسحفيناقتلابناجلايفّلثمتتاليهو.عمتجملايفةيداملاعلسلاجاتنإ
.نيجتنملانيبةيعامتجالاتاقالعلااًضيألمشتلب
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17،54،62:كاج،لولإ
19،141:اكريمأ
103:ةينيتاللااكريمأ
19،25،35،78،97،121،162:ةيلامشلااكريمأ



209:دلانور،تراهلجنإ
195:تكدينيب،نوسردنأ
16:يكارتشالاجذومنألا
16:يلامسأرلاجذومنألا
16،92،120:يعانصلاجذومنألا
23،107:يدروفلاجذومنألا
155:ديدجلايلاربيللاجذومنألا
142،211،234-139،141-19،25،34،121،138:ابوروأ
139:ةيبرغلاابوروأ
17،133،156،182:ايجولويديألا
194:دلونرأ،سينيإ
-ب-
36:سيول،يلواب
131:تراويتس،دنارب
105،202-104:ايناطيرب
17،19-16:لايناد،لب
106:ينوت،ريلب
34،35:يلودلاكنبلا
19:كرام،تاروب
28:ناج،رايردوب
63:ديفياد،رتلوب
7:نآ،نوب
14:سميج،رجينب
33:)1997(ةيمنتللةدحتملاممألاجمانرب
،161،169،173،197،202-158،160-85،131،157:ينورتكلإلاديربلا
207
117،120،126،129-25،116-23:ةلاطبلا
195:تربور،هاللب
195:تربور،مانتوب
55:تربلأ،نامغروب
114:نوب
23،62،64،109،141،209،210:ةيطارقوريبلا



15،26،28:ايراتيلوربلا
51،54:سيسنارف،نوكيب
166،200:سورب،ربميب
-ت-
27،97:تيرغرام،رشتات
114:دنليات
23:زلراشت،روليات
20:يعامتجالالوحتلا
92،116:ةيتامولعملاتاناقت
،94،99-80،85،87،93-76،79-52،63،72،74:ةيكبشلاةناقتلا
101-102،114،116-118،131،159-160،172،185-187،193-194،196،
200-201،203،206،212
17،62:ةيطارقونكتلا
20:يداصتقالانزاوتلا
188-63،187:يريش،لكروت
17-16:نالآ،نيروت
209:ةورثلاعيزوت
195:دنانيدرف،زينوت
-ث-
24،27،91:كالهتسالاةفاقث
21،71،114،117-20:تامولعملاةروث
-ج-
197-196:فيتس،زنوج
-ح-
،66،116،119،123،188-21،27،47،55،63،65-19:بوساحلا
196-197،203
34،147:ةيناثلاةيملاعلابرحلا
171-170:ةيكبشلاةمكوحلا
-د-
176:تربلأ،غربلاد
20،114:كين،دروفذورياد
7:ايردنأ،ناغورد



28:كاج،اديرد
11:ةميدقلاتانايدلا
16،24،28،120،129،147،209،211:هافرلاةلود
،144،147-139،141-43،116،138-32،37،41-15،31:ةيموقلاةلودلا
149-151،176،181-183،195
162:نالآ،يودرود
28:ليج،زولود
95،159-94:دلانور،تربيد
،138-71،85،137-37،41،46،51،57،70-19،36:ةيطارقميدلا
147-149،151-154،165-176،191،210،212
41،143،148،151،154،165،169،174،176:ةيلاربيللاةيطارقميدلا
194:نوج،يويد
-ر-
،93-22،28،32،34،38،41،51،54،80،91-17،21-16:ةيلامسأرلا
100-101،103،130،133،155-156،185-186،195،219
99،150:ةيلاربيلوينلاةيلامسأرلا
23:ةيلاكيدارلا
27،97:دلانور،ناغير
213-212:رتلاو،نوتسير
197:دراوه،زدلونير
-ز-
18:نوج،نامسيز
-س-
33:نازوس،جنيارتس
7:يرام،نوتس
،144،154-139،141-15،21،32،36،42،83،138:ةيسايسلاةطلسلا
163،219
160:تبازيلإ،ثيامس
160:رتيب،ثيمس
141،144،146،150،159،221-140:ةلودلاةدايس
-ش-
71:وردنأ،وريباش



183،222-148،174،182-141،147-25،45،60،140:ةيعرشلا
7:يلزل،دياش
-ص-
17:ةيتامدخلاةعانصلا
35،144،148-34:يلودلادقنلاقودنص
-ط-
114:ويكوط
-ع-
14:ةروثلارصع
15:ةثادحلارصع
14:يعانصلارصعلا
41:ةيلودلاتاقالعلا
،139،143-95،133،138-38،48،66،94-32،36-15،31:ةملوعلا
146-147،149-150-156،159،170،176،181،184-186
94،109،183،212-93:ةيداصتقالاةملوعلا
38:ةيفاقثلاةملوعلا
93،99،159،161:ةيلامسأرلاةملوعلا
-غ-
7:موت،دواغ
55،61:جروج،تنارغ
28:سكيلف،يراتاوغ
99:رتيب،غنيدلوغ
175:دوت،نلتيغ
-ف-
22:يرنه،دروف
28:لاشيم،وكوف
55،139-12،47،54-11:سكام،ربيف
57:لوب،دنباريف
203:دولك،رشيف
114:نيبيليفلا
78-51،55،58،68،77:وردنأ،غربنيف
-ك-



194:سميج،يراك
،47،59،65،73،78،82،92،101-42،44-12،41:ليونام،زلتساك
103،107،111،118،120-123،125،128،131،147،150-153،163،
165،174،180-186،192،200،204،206-208،215،218،220
119:اربرب،وارك
7:ريلك،دليفيرك
121:يموعان،نيالك
27،164:ادنك
66،188،210:ةيناتيلوبومسوكلا
57:ساموت،نوك
18:نفيتس،نيهوك
-ل-
75-70،74-69:سنرول،غيسل
85،87،94،114،166،171،213-20،57،83:ةيزكرماللا
217:فيزوج،دراكول
119:ماهارغ،دروفغنول
22:نالآ،زتيبيل
28:اوسنارفناج،راتويل
-م-
192-31،38،48،80،187،191-15،28:ةثادحلادعبام
28،48،108،111،113-15،22،26:ةيدروفلادعبام
141،144،150:ينوتنأ،ورغكام
97:نوش،دياربكام
91:لراك،سكرام
17:تربره،زويكرام
19-18:يجينوي،ادوسام
68:لاشرام،ناهولكام
93،100،114،118،220-92:رفوتسيرك،يام
114:ةيرولياتلائدابم
25:ةنورملاأدبم
97،118،144:عبسلاةعومجم
22:ميظنتلاةسردم



99:ماهارغ،كودرم
،86،109،123،143،167،171،187-71،83-24،60،70:ةيزكرملا
213
86:ةيلعافتلاحلطصم
11،15،47،55،172:حورلاحلطصم
139:)1648(ايلافتسوةدهاعم
87:ةنصخشلاموهفم
180،188:ةيوهلاموهفم
156،184:كيسكملا
27:نايرب،ينورلم
77:سيول،دروفمم
35،98،144،148،160:ةيملاعلاةراجتلاةمظنم
148:يداصتقالانواعتلاوةيمنتلاةمظنم
117:ةيلودلالمعلاةمظنم
19:نالآ،كنم
27،97،164:ةدحتملاةكلمملا
36،53،143،146،151،153،182:ةنطاوملا
158،160،169-157:ةينورتكلإلاعقاوملا
68:تربور،سزوم
162:يرام،رولليم
-ن-
16-15:ةيعانصلاةعزنلا
205:ةيفاقثلامظنلا
19:نوميس،ارون
211-162،169،209:ابيب،سيرون
29:كيرديرف،هشتين
201:نامرون،هين
-ـه-
57:اردناس،غندراه
80:ديفياد،يفراه
203-202:ثيك،نوتبماه
55،61-54:نترام،رغدياه



13،29:ساموت،زبوه
7:رتيب،زنغدوه
218:شتيرديرفملهليفجروج،لغيه
141،144،150:ديفياد،دليه
-و-
63:فيزوج،موابنزياو
194:نيفلم،ربو
،19،27،38،76،97،121،156،164،166:ةدحتملاتايالولا
183-184،195،202
191:لاشيم،نسليو
204-202:يراب،نامليو
68،70،72:نودغنال،رنيو


